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Tájékoztató a BME GTK közösségi életéről és annak szervezeteiről 

A Rendezvényszervező Csoport (First Aid Partysorozat) feladata, hogy külső és egyetemi 

helyszíneken szervezett rendezvényekkel színesítse a kari életet. Elsősorban a GTK 

kollégiumának falain belül, de gyakran kapnak szerepet a különböző szórakozóhelyek is. Két 

hagyományos rendezvény, a Gólyabál és Végzős Bál mellett a First Aid Partysorozat felelős 

az évközben megrendezésre kerülő programokért is, mint például a Mentorgárdával, az 

Instruktorgárdával és a Hallgatói Képviselettel a regisztrációs héten közösen rendezett 

Gólyahét, vagy az Üzleti Tudományok Intézetével (ÜTI) közösen megrendezett BME GTK 

Kari Hallgatói Napok és ÜTI Sátor  

 

Szeptemberben, az őszi félév kezdete előtt az egyetem friss hallgatóinak köszöntésére jött létre 

a Gólyahét, melynek keretein belül az alap- és mesterszakos gólyák megismerkedhetnek az 

egyetemi élettel. A kötelező beiratkozás és tájékoztatók mellett, a Mentorgárdával és az 

Instruktorgárdával különféle csapatépítő programokkal várják az újonnan érkezetteket. 

Mindezeken felül ezen a héten kerül sor a Gólyahajóra, továbbá a Wigner Jenő Kollégiumban 

található GTK-s szórakozóhely, a Roller Club is minden este kinyitja kapuit. 

A Gólyabál és a Végzős Bál mellett az őszi, illetve a tavaszi félév során egyaránt vannak 

Budapest legjobb szórakozóhelyein megrendezett bulik is, ilyen például a Vizsgatemető Party 

a félév végén, vagy a hetedik oktatási héten, a félévvégi hajtást megelőző, Félévfelező Party.  

Idén a tavaszi félévben már harmadjára idéztük meg együtt a nyári fesztiválok hangulatát a Q 

épület mögött, a Kari Hallgatói Napok keretein belül. A négynapos programsorozat alatt 

napközben az ÜTI által szervezett érdekes és szórakoztató szakmai előadások látogatására van 

lehetőség, este pedig a sátor adta lehetőségeket kihasználva különböző koncertek 

szórakoztatják a résztvevőket. Az elmúlt három évben olyan neves előadók fordultak meg a 

Kari Napok színpadán, mint Hadházi László és a Magyar Nemzeti Filmipar vezérigazgatója, 
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vagy a Halott Pénz és az Irie Maffia zenekar, de idén a fellépők között volt a Stadiumx is. 

Ha pedig ez sem lenne elég, akkor két-háromhetente a Wigner Jenő Kollégium alagsorában, a 

Roller Clubban kerülnek megszervezésre a kari bulik, melyek szintén egy-egy adott téma köré 

épülnek. A hagyományos nyitó- és záró események elmaradhatatlanok egy GTK-s hallgató 

életében, de emellett az évek során többször is megrendezésre került például a népszerű 

beöltözős buli.  

A régi iskolai táborok hangulatát megelevenítve augusztus hónapban kerül sor a GTK Nyári 

Táborára. A balatoni nyaralás alatt különböző programokon van lehetőség részt venni, hogy 

minél jobb hangulatban teljen el a négy nap. Ilyenek például a sportvetélkedők, a tábori 

vetélkedő, a sörpong verseny, a badacsonyi bortúra, illetve esténként a különböző tematikájú 

bulik. Napközben természetesen ajánlott kihasználni a Balaton adta lehetőségeket, élvezni a 

napsütést és a hűvös vízben a fürdőzést. 

Tehát a Rendezvényszervező Csoport egész évben különböző színes programokkal várja a kar 

összes hallgatóját. Megfelelően gondoskodik arról, hogy az egyetemi élet ne csak szigorúan a 

tanulásról szóljon.  

A különbféle bulik mellett számos egyéb programmal is szolgálnak, mint például a 

Sportszervező Csoporttal és az Öntevékeny Körökkel közösen rendezett kari Sport- és 

Egészségnap, amelyre az őszi és a tavaszi félévben is sor kerül. E nap keretében a Bogdánfy 

úti Sporttelepen a hallgatóknak lehetőségük van különböző csapat- és egyéni sportokban is 

összemérni a tudásukat egymással, mint például a foci, a röplabda, a tenisz, a hosszú- és 

rövidtávú futás. Egyéb szórakoztató és kihívással teli programok is várják a résztvevőket a 

sportnapon, mert akár különböző súlyemelő feladatokban is versenyezhetnek egymással, mint 

például fekvenyomás, traktorkerék forgatás. Az egészség és az egészséges életmód hirdetése 

is szerepet kap, különböző kiállítók standjai látogathatók meg, és lehetőség van különböző 

mérésekre, véradásra, táplálék kiegészítők megismerésére. A Sportszervező Csoport ezen felül 

az év során folyamatosan rendez egyéb sportprogramokat, amelyre sok szeretettel várják a 

sportolni és szórakozni vágyókat. 

A First Aid Staff és a Sportszervezőt Csoport mellett meg kell említenünk az Öntevékeny 
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Köreinket is. A Karunkon működő Öntevékeny Körök lehetőséget adnak a hallgatóknak arra, 

hogy megtalálják a helyüket az érdeklődési körüknek megfelelően a GTK-n. A körök amellett, 

hogy programokat szerveznek a körtagoknak, színesebbé teszik a közösségi életet azáltal, hogy 

a kar programjaiból is aktívan kiveszik a részüket.  

Ilyen öntevékeny körök például a sütni-főzni, finom ételeket készíteni vágyó hallgatókat váró 

Teaház, akik két-háromhetente készítenek a kollégium lakói számára finomabbnál-finomabb 

ételeket; a kondizni vágyó fiatalokat szívesen látó Fitness és Kondikör; a csocsó szerelmeseit 

váró Csocsókör; a közösen filmezni vágyókat hívó Film Club, a kíváló hangulatú délutánokon 

együtt játszó Társasjáték Kör; a kolbászkészítést, illetve az ehhez kapcsolódó gasztronómiai 

rituálékat nem elhanyagoló Kolbászkör; a fotózás iránt érdeklődő GTK-sokat váró Fotókör; 

de említhetnénk még a Wigner Kosár Kört, a Beltéri Sportok Körét, a Wigner Aerobik 

Kört, a Videójáték Kört és még sok más izgalmasabbnál izgalmasabb öntevékeny kört. 

Reméljük sok GTK-s rendezvényen fogunk találkozni, s ezek által Te is átéled majd a híres 

GTK-s közösség életérzését! 


