
 

 
 

 

KEDVES MESTERGÓLYA! 

 
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Hallgatói Képviselete és az Instruktorgárda 

nevében szeretnék gratulálni a sikeres és eredményes felvételihez, és köszöntelek (újra) a 

GTK-n! 
 

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

a leendő évfolyamtársaiddal illetve felsőbbéves mesteresekkel 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 egyik 

legmeghatározóbb eseményére, a regisztrációs héten megrendezett a Mesteres Gólyahétre, 

amely 
 

2021. augusztus 30. és szeptember 3. között kerül megrendezésre. 

 

A szakmai programokon kívül rengeteg izgalmas és érdekes program vár rád! A Mesteres 
Gólyahét minden egyetemistának életre szóló élményt jelent, ráadásul nagyban megkönnyíti 

az első napokat, heteket az Egyetemen, tehát semmiképp sem érdemes kihagyni! 

A Gólyahét részvételi díjáról, a jelentkezés menetéről és határidejéről, illetve a programokról 

gtkhk.hu oldalon és a BME GTK HÖK Facebook oldalán találhatsz információkat! 
 
 

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

 

 

AZ INSTRUKTORGÁRDA 
 

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. 

 

A társaság tagjai olyan hallgatók, akik tanulmányaik 
mellett aktív közösségi életet élnek, emellett 

elhivatottak a mester gólyák útjának egyengetésében 
is. 

 

 

Az Instruktorgárda feladatkörébe tartozik, hogy aktívan közreműködnek a Mesteres Gólyahét 

megszervezésében és lebonyolításában, ahol fő feladatuk a közösség összekovácsolása. 
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A rendezvény ideje alatt elsősorban ők foglalkoznak a leendő mester szakos hallgatókkal. 

Ellátnak Titeket a szükséges információkkal annak érdekében, hogy az integrációtok az 

egyetemi vérkeringésbe gyors és hatékony legyen. 
 

A Gárda tagjai először a Mesteres Gólyahéten: 2021. augusztus 30. és szeptember 3. között 

várnak Titeket, ahol az Instruktorok és a Hallgatói Képviselet tagjai mesélnek majd nektek a 

kari közösségi életről, az oktatásról és a kari szakmai lehetőségekről. 
 

Az Instruktorgárdát addig is nyomon követhetitek a közösségi médián keresztül: 

Facebookon: facebook.com/gtkinstruktorgarda 

Instagramon: @bme_gtk_instruktorgarda 
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