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Kedves Gólyák! 

 
 

Nem hazudik, aki azt állítja, hogy az egyetemi éveitek lesznek életetek legszebbjei. 

Szeretnénk Nektek megmutatni, hogy milyen a világ tetején érezni magatokat, az 

egyetemista létet, aminek az első fejezete a Gólyatábor. 

Ilyen csak egyszer van az életben, nincs kifogás, ami indokolná a távollétet. Sem 

családi nyaralás, sem félelem az ismeretlentől, sem a barátaitok hiánya, de még egy 

felsővezeték-szakadás sem. Aki eddig kihagyta, mind egytől egyig megbánta. 

Már itt is számos, az egyetemkezdéshez szükséges információhoz 

hozzájuthattok. Ilyen a tanszerek és rajzeszközök bemutatása, ösztöndíjak fajtái, 

lehetőségek és infók a képzésről, a tanulmányi szabályzatokról, kreditrendszerről 

és egyéb általános egyetemi dolgokról. 

A Gólyatáborban lehetőségetek lesz megismerni évfolyamtársaitokat, akikkel a 

következő években együtt fogjátok koptatni a padokat és életre szóló 

barátságokat köthettek! Mindemellett pedig folyamatos program biztosítja, hogy 

nagyon jól érezzétek magatokat és ennek keretében megismerkedhessetek 

néhány oktatóval, illetve a Hallgatói Önkormányzat működésével is. 

A Hallgatói Képviselet és a Senior Kör rendíthetetlen szervezőgárdája ezennel 

meghív Titeket életetek legjobb 3 napjára! 

Ideje: 2021. augusztus 12-15. 

Helyszín: BME Ifjúsági Tábor 

Balatonlelle 

Köztársaság út 65. 

Tábor díja: várhatóan 22.000 Ft 

Fontos tudnotok, hogy az további információk tájékoztató jellegűek, a szervezés 

előrehaladásával apróbb változások történhetnek. Ezekről mind időben 

tájékoztatunk Titeket! 

Jelentkezés: A jelentkezési felület várhatóan július utolsó napjaiban, a felvételi 

ponthatárok kihirdetését követően indul, kövesd figyelemmel a Hallgatói 

Képviselet weboldalát, illetve a köszöntő levélben említett információs 

csatornákat! 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
mailto:info@epiteszhk.bme.hu
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Befizetési határidő: várhatóan 2021. augusztus 5. 

 

Amit feltétlen hozzatok magatokkal: kedvenc rajzotok, amire a legbüszkébbek 

vagytok, egy 1,5 literes PET palack és a lent található indulók kinyomtatva. 

Egyéb információkat (indulás részletei, időjárás, mit hozzatok/ne hozzatok 

magatokkal) a jelentkezés után küldünk e-mailben, ezért a jelentkezésetekben 

feltétlenül olyan e-mail címet adjatok meg, amit napi rendszerességgel olvastok! 

Ha bármi kérdésetek van, hívjatok bátran, bármikor engem, a tábor főszervezőjét 

a +36206617861-os telefonszámon, vagy írjatok a 

golyatabornok@epiteszhk.bme.hu e-mail címre. 

Ne hagyjátok ki életetek legnagyobb buliját! 
 

 

Üdvözlettel: 

Macsek Kata 

elnök 

főszervező 

Építészmérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 
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Építész kari indulók 

 
I. 

Építészből, építészből tyűűű de sok van, 

Olyan, mint a BME‐sből csakis egy van. 

Ion oszlopfő a tudománya, 

Diákjait Alföldi György navigálja. 

Ha meghalok, alap alá temessenek, 

Sírhalmomra triglifeket helyezzenek, 

Hogy megtudják – Kik?! – Az emberek, 

Hogy itt nyugszik egy művész lelkű laza gyerek! 

 

II. 

Építészek vagyunk mi, laza gyerekek. 

Értünk csörögnek a sörösüvegek. 

Velünk van a szerencse, és velünk van az ész, 

Mert a szívünk építész, BME‐s! 

 

III. 

Már minálunk babám, már minálunk babám, 

Az jött a szokásba’: 

Ég nálunk a pilács, ég nálunk a pilács, 

A szobánk ablakába’. 

Felmegy a legény a K‐ba, a K‐nak a tetejébe, 

Oszt’ leadja a rajzot, az üvegezett rajzot, a konzulens kezébe. 

 

Már minálunk babám, már minálunk babám, 

Az jött a szokásba’: 

Minden héten Gödör, minden héten Gödör, 

A Bercsényi aljába’. 

Lemegy a legény a bárba, a bárnak a közepébe, 

Oszt’ kikéri a vödröt, lehúzza a fröccsöt, a babája ölébe. 
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