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TTK Gólyatábor 

Sok szeretettel várunk Benneteket karunk hivatalos Gólyatáborába, melyet idén az 

Építőmérnöki Karral közösen tartunk. Ez a tábor az egyetemi éveitek első legmeghatározóbb 

programja, melynek legfőbb célja, hogy feladatokon keresztül megismerjétek az egyetemi és kari 

hagyományokat, évfolyamtársaitokat és a felügyelő felsőbbéveseket, akikhez később fordulhattok, 

ha problémába ütköztök. 

A tábor során a csapatversenyeken túl, bemutatásra kerülnek kari szervezeteink, valamint az 

előadásokon keresztül az egyetemi élet gördülékeny elkezdéséhez szükséges információk birtokába 

is kerültök. 

A tábor részvételi díja tartalmazza a szállást, a teljes ellátást (napi 3 étkezés), illetve egy hivatalos 

gólyatábori pólót. A tábor rövid programtervéről, illetve a részvételi díjról a 

http://ttkhk.bme.hu/golya/ honlapon további információkat találtok. 

Időpont: 2021. augusztus 16-19. 

Helyszín: BME Ifjúsági Tábor, 8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 65. 
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Regisztrációs hét 

A Regisztrációs hét általában szeptember első hetében kerül megrendezésre. A program 

keretében felsőbb évesek kíséretével előreláthatóan az alábbi programokon vehettek részt: 

• Beiratkozás. 

• Előadás a Neptun használatáról (Felhasználhatóság, tantárgyfelvétel, fizetési mód, 

határidők stb.). 

• Egyetemi séta (Bejárásra kerülnek a karunkat legtöbbször érintő épületek). 

• Wigner nap (Szakkollégiumunk által tartott 3-4 órás bemutatkozás). 

• Esti programok (A gólyák beépülését segíti az egyetemi közösségbe). 

• Mestergólyák köszöntése az egyetemen 

• Időpont: 2021. augusztus 29. - szeptember 5.  

Gólyahajó 

A regisztrációs hét keretei között megvalósuló zenés-táncos este, melyet az egyetem több kara 

(ÉMK, GPK, VBK, KJK, TTK) együtt szervez az Európa hajón. Minden évben választanak egy 

tematikát, melyhez illő dress code-ot alakítanak ki. Az este folyamán a hajó elindul a Dunán és a 

résztvevők Budapest esti kivilágításban gyönyörködhetnek.  

        

Kari napok 

Karunk egyik hagyománya, mely általában szeptember végén kerül megrendezésre és 3-4 napig 

tart. A hallgatók által szervezett csapatok vetélkedője, melynek programja minden évben színesedik. 

A helyszín általában a Q és az I épület mellett található park. 
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TTK Bál (Gólyabál/Felezőbál) 

A TTK Bál minden évben ősz végén kerül megrendezésre, melyen karunk hallgatói és oktatói 

is egyaránt részt vesznek. Az este egy közös vacsorával indul, majd a gólyák előadják az általuk 

betanult koreográfiát (gólyatánc, általában keringő) és felavatásra kerülnek mind a gólyák, mind a 

felezők. Ezek mellett több fellépő zenéjével szórakoztatja a résztvevőket és az este végén 

kisorsolják a tombolajáték értékes nyereményeit. 

       

 

Sportnap 

Minden félévben megrendezésre kerül a TTK Sportnap, melynek célja, hogy karunk hallgatói 

kellően megmozgassák magukat. Ezen a napon számtalan sportot ki tudtok majd próbálni, de 

közülük talán a legnépszerűbb a röplabda, amire külön bajnokságot is szervezünk. Természetesen 

vannak még további csapatsportok is, illetve egyéni sportok, amiben össze tudjátok mérni 

magatokat másokkal (pl.: kosárlabda, floorball, foci, pingpong). A sportnap mindig szeptember 

végén vagy október elején kerül megrendezésre a BME Sportközpontjában. 
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Szak7 

A Szak7 a Wigner Jenő Szakkollégium által szervezett programsorozat, mely keretein belül 

számos szakmai és közösségi programon vehettek részt. Ekkor kerül megrendezésre a Cégvilág, 

amikor olyan cégek képviselői mutatják be foglalkozási területüket, ahol BSc/MSc végzettségű 

matematikusként, illetve fizikusként lehet elhelyezkedni. Ezen kívül laborlátogatásokra és 

különböző érdekes előadásokra is sor kerül. 

Időpont: 2022. tavasz 

Szakest 

A SzakEst a Wigner Jenő Szakkollégium által szervezett Szak7 egyik kiemelt eseménye. A 

Szakest keretein belül lehetőségetek van egy kellemes hangulatú vacsorát elkölteni a kar oktatói és 

hallgatói társaságában. Az este hangulatát megteremtő kellemes zenét zenekar biztosítja. A vacsora 

után kvízjáték kerül megrendezésre, ahol az első helyezett csapatok között értékes nyeremények 

találnak gazdára. Az estét a Wigner Kórus műsora nyitja. 

Időpont: 2022. tavasz 

        

Matematikus Est 

Ezen az estén a Matematika Intézet számos oktatója tölt el egy közös estét a matematikus 

hallgatókkal. Hagyományosan először a kialakított csapatok versenyeznek egymás ellen. A 

rendezvény fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatók és tanáraik közötti jó hangulatú, 

kötetlen beszélgetésre, elszakadva a tanórák formalitásaitól. 

Időpont: 2021. ősz 
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