
 
 

 
 

Kedves Gólya! 

Sok szeretettel köszöntelek a Műegyetem Építőmérnöki Karán! Mint azt már Te is sejtheted 

életednek egy teljesen új és meghatározó szakasza következik. Mától sokkal nagyobb önállóságod és 

szabadságod lesz, ugyanakkor gyakran egyedül kell majd szembenézned a problémákkal. Új 

környezetbe kerülsz, és új embereket fogsz megismerni, életre szóló barátságokat kötni. Azért hogy a 

beilleszkedés és a kari élet megismerése minél könnyebb legyen, segítséget és számos programot 

kínál Neked a Mentorgárda. 

Már a Gólyatáborban találkozni fogsz velünk, de a regisztrációs héttel kezdődően egész félév során 

ott leszünk, hogy segítsünk Neked a beilleszkedésben, a kari hagyományok megismerésében, 

tanulmányi kérdéseiddel kapcsolatban és egyéb ügyes-bajos dolgodban. Az osztályfőnöki rendszer 

keretein belül első félév során egy tankörben, 20-25 másik gólyával együtt fogod hallgatni az óráidat. 

Minden ilyen kis csoporthoz tartozik egy osztályfőnök és 2-3 mentor, akik válaszolnak a kérdéseidre, 

megosztják a legújabb információkat, valamint csapatépítő és szakmai programokat szerveznek 

Nektek. 

Emellett a Mentorgárda számos közösségépítő programot szervez a teljes elsős évfolyamnak, hogy 

minél jobban megismerjétek egymást, illetve a tankörötökből egy összetartó csapat alakuljon. A 

programok nagy részére a regisztrációs héten kerül majd sor – ezeken mindenképpen érdemes részt 

venni. De később is rengeteg rendezvény lesz, mint például a Gólyabál, Gólyafoci vagy a Normafa 

kirándulás. 

A Mentorgárdáról bővebb információt kaphatsz a http://mentor.vpk.bme.hu/ oldalon, illetve keress 

minket Facebook-on! 
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A Gólyatábor utáni következő időszak a regisztrációs hét lesz. Itt olyan programokat szervezünk 

Nektek, ahol jobban megismerhetitek egymást, mentoraitokat, valamint az építős hagyományokat. A 

hét során megmutatjuk az egyetem környékét és épületét, illetve azokat a helyeket, melyeket jó, ha 

ismersz. Így Te is részese lehetsz az építős családnak. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy azoknak is 

érdemes részt venni ezeken az eseményeken, akik a Gólyatáborban nem tudtak eljönni, hiszen 

lehetőségetek lesz megismerkedni az évfolyamtársaitokkal, mentoraitokkal. Akik pedig ott voltak a 

Gólyatáborban, az ott megismert elsősökkel és felsőbb évesekkel fogtok részt venni jobbnál jobb 

programokon, melyek keretein belül még jobban megismerhetitek egymást, és sok hasznos 

információt kaphattok. 

Reghetes programjaink, ahol találkozhatsz velünk: 

KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS 

TALÁLKOZÓ: Vásárhelyi Pál Kollégium 1111, Budapest Kruspér u. 2. 

Az elsősök a Vásárhelyi Pál Kollégiumban kapnak elhelyezést a Kruspér utca 2. szám alatt. Mivel ez 

teljesen új lehet Nektek, ezért már a beköltözésnél is a segítségetekre leszünk a Kari Hallgatói Tanács 

tagjaival, valamint a kollégiumi mentorokkal együtt. 

VÁSÁRHELYI-TÚRA 

TALÁLKOZÓ: Vásárhelyi Pál Kollégium 1111, Budapest Kruspér u. 2. 

Egy közös túra keretében megmutatjuk nektek a fontosabb helyeket a Vásárhelyi Pál Kollégium 

közelében, közben ügyelve arra, hogy a különböző útba eső vendéglátó ipari egységeket is szemügyre 

vegyük. Rövid, játékos feladatokkal készülünk Nektek, garantált a jó hangulat.  

GÓLYASÉTA 

TALÁLKOZÓ: Vásárhelyi Pál Kollégium 1111, Budapest Kruspér u. 2. 

Az építőmérnökök összes órájának az egyetem központi épülete (K épület) ad helyet, mely számos 

folyosót, lépcsőt, liftet rejt. Annak érdekében, hogy kevésbé érezzétek egy kusza labirintusnak az 

épületet az első hetekben, egy olyan programmal szolgálunk nektek a regisztrációs héten, amely 

során feladatokat megoldva ismerhetitek meg a tanszékeket, továbbá segítünk nektek tájékozódni az 

épületen belül. 

VÁROSFELFORGATÁS 

INDULÁS: Vásárhelyi Pál Kollégium 1111, Budapest Kruspér u. 2. 

A regisztrációs hét egyik délutánján indul ez az eseménydús rendezvény, mely karunk egyik 

legnagyobb hagyománnyal rendelkező programja. Lényege, hogy veletek, friss egyetemistákkal a 

Gólyatáborban megtanult közös nótákat énekelve végigvonulunk a belvároson. Természetesen itt is 

vannak kiemelt állomások, ahol egy-egy feladatot kell majd elvégeznetek. A túra végeztével a 

Vásárhelyi Pál Kollégium aljában található DRÖNK-be érkezik meg a csapat. 

BOGRÁCSOZÁS 

HELYSZÍN: Vásárhelyi Pál Kollégium tetőterasza, 1111, Budapest Kruspér u. 2. 

A beiratkozás után a Mentorgárda meghív Titeket egy bográcsos ebédre. 



 
 

 
 

Mint látod a programok mellett nincs pontos időpont, erről majd később fogunk tájékoztatni Titeket. 

Az idei évben a korábbiakhoz képest, néhány újdonsággal is készülni fogunk Nektek, erről részleteket 

majd később kaptok! ;) 

Nagyon örülünk, hogy ezentúl Te is építősnek mondhatod magad, és mi már nagyon várjuk a közös 

programokat, csapatépítéseket, beszélgetéseket. Remélem, hogy már Gólyatáborban személyesen 

találkozunk, utána pedig a reghetes programok is tetszeni fognak, és így tudunk segíteni a könnyebb 

évkezdésben. Ne feledd, ez mind Értetek van!  

Üdvözlettel: 

 Zempléni Zsuzsanna 

 Mentorgárda körvezető 


