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Pályázatom (motivációs levél): 

 

Sziasztok! 

Galambos Gréta vagyok, első évfolyamos gazdálkodási és menedzsment 

hallgató itt a BGE-n. Már nagyon vártam a lehetőséget, hogy a KOB-ba 

jelentkezhessek, hiszen rendkívül tetszik, amit csinálnak és szeretnék a részese 

lenni a kollégista élet izgalmasabbá, eseménydúsabbá tételében. 

Pécsett születtem, egészen egy hónappal ezelőttig ott is éltem. Bevallom, 

izgultam, hogy mi lesz velem Budapesten, a „nagyvárosban”. Vegyes 

érzelmekkel indultam neki az egyetemnek és a kolinak, de minden kétségem 

szertefoszlott, amikor megismertem a kollégiumvezetőt és a Kollégiumi 

Bizottság tagjait. Hajlandóak voltak, sőt, úgy tűnt, szívesen segítenek, és még 

este fél nyolckor is beköltözhettem, amikor nyolc óra volt a határidő. Rendkívül 

jól esett mindenki nyitottsága és segítőkészsége, nem sokszor tapasztaltam eddig 

ilyet. 

Éppen ezért szeretnék ebbe a bizottságba bekerülni. Hogy segíthessek a 

megszeppent gólyáknak kiigazodni az egyetem és a kollégium rejtelmeiben és 

gördülékenyebbé tegyem beilleszkedésüket. Hogy mindenki számára élvezetes 

programok megtervezésében és szervezésében ott lehessek és ha kell, átrakjam 

valaki lejárt mosását a szárítógépbe, ha nem ér időben haza. Mert érdekel a 

másokon való segítés. 

Szerintem kollégistának lenni egy hatalmas kiugrás a komfort zónából, főleg, ha 

valaki még sosem volt az, de a legjobb értelemben. Szeretnék egy fantasztikus, 

segítőkész és összetartó közösséget létrehozni és fenntartani, amire az egyik 

legjobb színtér és lehetőség a koli. Egy jó csapat mindenkinek kell! 



Általános iskolában és a gimnáziumban is szerves része voltam az 

osztályközösségnek és sok területen kipróbáltam magam. Legyen az egy 

tablófotózás lebonyolítása, beszéd írása és mondása ünnepélyeken, versenyzés, 

évkönyvi cikkek írása, sérült emberek megismerése és segítése vagy egy tanár 

lebeszélése az aznapi dolgozatról.  

Ebből adódóan logikusan gondolkodom, szeretem a kihívásokat és élvezem egy 

érdekes esemény megszervezését. Jó problémamegoldó vagyok és a 

szabadidőmet hasznosan tudnám itt tölteni. Kedvelem a csapatban való 

együttműködést, de vannak önálló ötleteim is. Fontosnak tartok új embereket 

megismerni, amire tökéletes lenne ez a bizottság, mert új színteret biztosít erre a 

célra, nem csak nekem, hanem mindenkinek. 

Szeretem, ha pörög az élet, és szeretek ennek részese lenni. Szeretnék én is a 

szárnyaim alá venni kolisokat és bevezetni őket életük legszebb éveibe. 

 


