RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK GÓLYÁKNAK - 2022

Gólyatábor
Az egyetemista éveitek első lépcsője az nem más, mint a Gólyatábor. Reméljük izgatottan
várjátok már ezt a kihagyhatatlan három napot, ahol nem csak a jövendőbeli
hallgatótársaitokkal ismerkedhettek meg a rengeteg szórakoztató program révén, hanem az
egyetemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is átadjuk nektek.
Az idei évben a Gólyatábor augusztus 18-21. között kerül megrendezésre, ahol sok szeretettel
várunk minden jövendőbeli hallgatót, aki a BME Gépészmérnöki Karára nyert felvételt.
A szervezők már lázasan készülődnek, hogy a tábor valóban felejthetetlen élményt jelentsen
nektek.

Regisztrációs hét
A regisztrációs hét folyamán sok ismeretterjesztő, ismerkedős és szórakoztató
programlehetőséggel készülünk az elsőéves hallgatók számára. Egy kis ízelítő ezekből:
Kollégiumi beköltözés
A Kármán Tódor Kollégiumban elhelyezést kapott elsőéves hallgatóink beköltözését
tankörvezetőik, a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK) és a Kari Rendezvény Bizottság
(KRB) tagjai segítik.
Campus bejárás
Tankörvezetőitek vezetésével a gólyák megismerkedhetnek a BME épületeivel, a fontosabb
helyekkel, fogalmakkal, egyetemi termek megtalálásának trükkjeivel, és így tovább.
Mindenképpen javasolt a részvétel!
Beiratkozás
A beiratkozás mindenkinek kötelező, aki el szeretné kezdeni a képzését, de bármilyen
probléma esetén keressetek minket bizalommal, igyekszünk segíteni!
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Tárgyfelvétel
A félévkezdés beiratkozás utáni legfontosabb eseménye, ahol megpróbáljuk megismertetni a
NEPTUN tanulmányi rendszer működését és a tárgyfelvétel menetét. Ráadásul figyelünk rá,
hogy az órarend kialakítása mindenkinek minél kedvezőbb legyen!
Figyelmeztetés! Erősen ajánlott eddig várni a tárgyfelvétel és a NEPTUN egyéb funkciói
használatának elkezdésével, mivel alaposabb ismeretek nélkül akár komoly problémákat is
lehet okozni pár kattintással!
Gólyahajó
Azoknak ajánlott, akik szeretnének egy 1000 fős hajóval átutazni a Duna valamennyi budapesti
hídja alatt a sötétben, és megcsodálni a kivilágított várost! Eközben lehetőség nyílik együtt
bulizni a barátokkal, többi karral együtt!
Városvetélkedő
Mindenkit várunk egy délutáni ügyességi csapatjátékra több állomáson, elszórva a városban.
Utánozhatatlan hangulat, felejthetetlen sztorik, remek ismerkedési lehetőség!
Évnyitó
A kar hivatalos évnyitójára várunk szeretettel minden kedves elsőéves hallgatót, melynek
időpontja 2022.09.02.
Várunk mindenkit szeretettel a regisztrációs héten!

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139
info@ghk.bme.hu ● http://ghk.bme.hu

Gólyabál
Nagy hagyománnyal rendelkező, elsősorban gólyáknak szóló rendezvény a Gólyabál, amely
novemberben kerül megrendezésre. A báli hangulatot az elsősök elegáns öltözete és a termek
tematikus díszítése teremti meg. Az estet az elsőévesek ünnepélyes keringője nyitja meg. Ezek
után következik a gólyaeskü, majd a dékáni köszöntő. A rendezvény további részében több
teremben, különböző zenekarok szórakoztatják a részvevőket.

Kollégista avató
A tanév elején az újonnan bekerült elsőéves kollégisták számára rendezzük meg a Kollégista
avatót. Nem csak a gépész gólyákat, hanem több más kar elsőseit is köszöntjük ilyenkor a
Kármán Tódor Kollégium aulájában. A felsőbb évesek mulatságos műsorának során a friss
kollégisták leteszik esküjüket, majd a már végzett hallgatók közül megválasztott tiszteletbeli
kollégisták vehetik át okleveleiket. Az este zárásaként együtt koccintanak az előttük álló sikeres
egyetemi félévekre és kollégiumi életre.
Rendezvénnyel kapcsolatos kérdések esetén keressetek minket bizalommal az info@ghkbme.hu e-mail címen!
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