
 

 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  1117 Budapest, Dombóvári út 3. • Wigner Jenő Kollégium A105 

 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR  e-mail: info@gtkhk.hu • www.gtkhk.hu 
 HALLGATÓI KÉPVISELET  telefon: 20/5867965 

KEDVES GÓLYA! 

  

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Hallgatói Képviselete és a Mentorgárda 

nevében szeretnék gratulálni a sikeres és eredményes felvételidhez, és köszöntünk a GTK-n! 

  

Egy új korszak nyílt az életedben, amihez szeretnénk neked segítséget nyújtani. Ha szeretnél a 

leendő évfolyamtársaiddal minél hamarabb megismerkedni, szeretnél minél többet megtudni a 

szakodról, a követelményekről, vagy csak szeretnél a nyár végén még egy utolsót bulizni 

várunk szeretettel egyetemi éveid első meghatározó eseményére, a BME GTK 

Gólyatáborába, mely 

  

2021. augusztus 20- 23. között kerül megrendezésre. 

  

A táborban rengeteg vetélkedő és hatalmas bulik várnak majd rád! A Gólyatábor minden 

egyetemistának életre szóló élményt jelent, ráadásul nagyban megkönnyíti az első napokat, 

heteket az Egyetemen, tehát semmiképp sem érdemes kihagyni! 

  

A tábor részvételi díjáról az alábbiakat kell tudnod:  

A tábor díja tartalmazza a szállást, a teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora), egy gólyatábori 

pólót, valamint egyéb meglepetéseket is, melyekről még nem szeretnénk lerántani a leplet!  

 

Fontos! A résztvevői létszám limitált. A jelentkezés menetéről és határidejéről, a részvételi 

díjról a http://gtkhk.hu/golya/tabor oldalon, illetve a BME GTK HÖK Facebook oldalunkon 

tájékozódhatsz. A végleges résztvevőket a jelentkezést követően tájékoztatjuk az egyéb 

tudnivalókról. A gólyatáborba csak 18 éven felüliek, illetve a múltban a karon jogviszonnyal 

nem rendelkezők vehetnek részt! 

 

Ha kérdésed van, nyugodtan írj a rendezveny@gtkhk.hu vagy a golya@gtkhk.hu címre. 

  

MENTORGÁRDA – HOGY SOSE LEGYÉL EGYEDÜL A GTK-N 

  

Biztos nem egy embertől hallottad már, hogy egyetemi éveid alatt 

szerzed a legszebb emlékeidet és igazi barátokra lelsz. Nos az igazság 

az, hogy ez a BME GTK-n teljesen megvalósulhat, amennyiben te is 

készen állsz rá! 

 

Kari hagyományainknak megfelelően a Gárda idén is összehívásra 

került a GTK Hallgatói Képviselet által, azzal a céllal, hogy segítsen 

Nektek a beilleszkedésben és a kapcsolatépítésben. 

http://gtkhk.hu/golya/tabor
http://www.facebook.com/BMEGTKHOK
mailto:rendezveny@gtkhk.hu
mailto:golya@gtkhk.hu
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Mentoraiddal először a Gólyatáborban találkozhatsz, ahol a 25-30 fős gólyacsapat tagjaként 

két mentor lesz a vezetőtök, akikkel együtt teszitek feledhetetlenné azt a pár napot.  

Rengeteg csapatépítés és csapatépítő játékok következtében összekovácsolódtok egy nagy 

csapattá, ahol akár a legjobb barátaidat is megtalálhatod majd. 

Ha esetleg nem tudsz Gólyatáborba jönni, akkor se keseredj el, hiszen a szeptember eleji 

Gólyahéten is találkozhatsz mentoraiddal, csapattársaiddal, ahol könnyen bepótolhatod az 

elmaradt közös élményekkel teli órákat! 

 

Legyen szó tanulásról, bulizásról, vagy csak egy laza beszélgetős sörözésről, a mentoraidra 

bármikor számíthatsz! Ha te is vevő vagy a programokra több mint valószínű, hogy évek 

múltán is mosollyal a szád szélén gondolsz vissza arra a félévedre, amelyet a Mentorgárda 

tagjai varázsoltak neked olyan széppé, mint amilyen volt. A gólyalét a BME GTK-n messze 

híres, és ez nem véletlen! 

 

Reméljük, hogy elegendő időt tudsz majd szakítani a programokra, annak érdekében, hogy 

sikeresen bekerülj a közösségi élet vérkeringésébe, melyben mentoraid segítenek majd Neked 

a legtöbbet. 

A gimnáziumban elképzelt egyetemi éveid nem maradnak álmok, ha erre vevő leszel és részt 

veszel a szervezetek által rendezett színes programokon. 

 

Talán nem kell többet ecsetelnem miért fontos a közösségi élet, de ne felejtsd el, hogy a 

mentorokra tanulmányi ügyekben is bátran számíthatsz; onnantól elkezdve, hogy melyik 

tárgyat vedd fel a Neptunban, egészen odáig, hogy melyik vizsgára milyen tollat vigyél!  

 

A Gárda tagjai először a Gólyatáborban: 2021. augusztus 20-23. között várnak Titeket!  

 

Alkossunk együtt egy olyan gólyafélévet, amit sosem felejtesz el! 

 

 

A Mentorgárdát addig is nyomon követhetitek a közösségi médián keresztül: 

Facebookon: facebook.com/gtkmentorgarda 

Instagramon: @mntrgrd 

 

 

 

Üdvözlettel: 

BME GTK Hallgatói Képviselet és Mentorgárda 

 

  

http://www.facebook.com/gtkmentorgarda

