Ő is nálunk végzett, gyere, tanulj Te is nálunk!
Herr Orsolya
legfontosabb eredményei:
Junior Eb és Vb 2. helyezett
Felnőtt Eb 5. (2006); vb 8. (2007)
Olimpia 4. (2008)
4×Magyar bajnok
(2005,2006,2007,2009)
5×Magyar Kupa Győztes (20052009)
EHF kupa döntős
KEK döntős
BL döntős
72- szeres válogatott

Lassan 1 éve lesz, hogy záróvizsgát tettél a Nyugat-magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karán. Milyen változásokat hozott ez az időszak?
A tanulás továbbra sem maradt ki az életemből, nyelvórákra jártam, angolból készülök
nyelvvizsgát tettem nyelvvizsgát. Persze a nyelvórák rendje kevésbé kötött, mint az egyetemi
feladatok.
Az élsport egész embert kíván, biztosan nehéz lehetett az edzések, meccsek, válogatott
összetartások mellett az idődet és az energiádat úgy beosztani, hogy az egyetemi
kötelezettségekre is maradjon.
Valóban nem volt egyszerű, de problémát inkább az időhiány jelentett. Levelezős hallgatóként
rendelkeztem egyéni tanrenddel is, amire azért volt szükség, mert bármennyire is szerettem
volna az órákon részt venni, néha egyszerűen nem fért bele az időmbe. A fáradtságot
leküzdöttem, a fizikai igénybevételt követően a tanulás tulajdonképpen kikapcsolt.
A tanulmányaid során beigazolódott, hogy jó döntést hoztál, mikor az Egyetemünket
választottad?
A kézilabda miatt a középiskolát is magántanulóként fejeztem be, de mindvégig határozott
célom volt, hogy továbbtanuljak. Elsősorban a közgazdaságtan érdekelt, és mivel a
szerződésem Győrhöz kötött, nem lett volna célszerű távoli Intézményt választani. Nem
bántam meg, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemre jelentkeztem.
Levelezős hallgatók számára lényegesen kisebb óraszámot biztosít a képzési rendszer, és Te
még ezekre az órákra sem tudtál gyakran Sopronba jönni. Hogyan sikerült felkészülnöd a
vizsgákra?

Nehezen ment. Esténként rengeteget olvastam, és egy-két csoporttársamtól a tantárgyak egy
részéhez remek órai jegyzeteket is kaptam. A vizsgák előtt páran gyakran együtt készültünk,
átadtuk egymásnak a különböző csatornákból származó információkat.
A vizsgák kiírásakor viszont az oktatók nyilván nincsenek tekintettel a versenynaptárra. Ebből
sem adódott probléma?
Megoldhatatlan nem. A tanárok - az előírások betartása mellett - viszonylag rugalmasan
kezelték nemcsak az én, de általában a levelezős hallgatók kéréseit is. Persze előfordult ennek
az ellenkezője is, de rendszerint sikerült kompromisszumot kötni. Néha felmentést is kaptam
az edzés alól…
És mit szóltak ehhez a csapattársak?
Gratuláltak a kitartásomhoz!
Mit szeretnél hasznosítani tanulmányaidból?
Mivel a közeljövőben szeretnék vállalkozást alapítani, elsősorban az ahhoz kapcsolódó
ismereteket.
A következő szezonban már külföldön szerepelsz, és vállalkozás alapítását tervezed. Sokan
nehezen tudják mindezt összeegyeztetni a hagyományos női szerepekkel. Mit a véleményed
erről?
A mai világban több minden is bele kell, hogy férjen az életünkbe, de ha itt lesz az ideje, a
család lesz az első.
További sok sikert kívánok és köszönöm válaszaidat!

Herr Orsolyával Ambrus Attiláné, a Pénzügyi és Számviteli Intézet főtanácsadója
beszélgetett.

