
  

       

GÓLYAHÉT  
2018 

PROGRAMFÜZET 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Karának Hallgatói Képviselete, 

továbbá a Kari Patrónus Öntevékeny Csoport (Kapocs), a 
Hallgatói Sportkör (HSK) és a Wigner Jenő 

Szakkollégium (WJSz) bemutatja a Gólyahetet! 



Részletes programterv 

Augusztus 26. (vasárnap) 

13:00-18:00 Beköltözés 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

A Kármán Tódor Kollégiumba felvételt nyert gólyák számára a felsőbb éves hallgatók 

segítséget nyújtanak a beköltözésben. Átveszik velük a szobákat, elmagyarázzák nekik, hogy 

mit hol találnak és mi hogyan működik, megmutatják hol tudnak étkezni, és hogy hol találnak 

boltokat a közelben. 

 

18:00-20:00 Heti programok ismertetése 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

Rövid tájékoztatót tartunk a gólyáknak és további érdeklődő felsőbb éveseknek arról, hogy 

milyen programokat fogunk szervezni a Gólyahéten. Így könnyebben eldönthetitek, hogy 

melyik programra jönnétek el szívesen. A programon részt fognak venni olyan idősebb 

hallgatók, akik bármilyen felmerülő kérdéseteket meg tudják válaszolni az egyetemmel és a 

beilleszkedéssel kapcsolatban. 

20:00-22:00 Ismerkedős játékok 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

22:00-04:00 Beköltözős Old’s 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium, Old’s Club 

Az első egyetemi bulitok a Kármán Kollégium alagsorában, az Old’s Clubban.  

  



Augusztus 27. (hétfő) 

14:00-16:00 Fizika és matematika felkészítő 
Helyszín: később.. 

A Fizika BSc szakra felvételt nyert hallgatók számára felkészítőt tartunk matematikából és 

fizikából a keddi felmérőre. 

16:00-18:00 Méta 
Helyszín: Infopark 

A TTK Hallgatói Sportkör által szervezett sportprogram, melyen méta játék kerül 

megrendezésre. 

 

18:00-20:00 Ismerkedős játékok 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

A program célja, hogy azok, akik az első napon nem tudtak részt venni, beilleszkedjenek, 

illetve együtt alapozunk az este további részére. 

 

20:00-01:00 Gellérthegy 
Helyszín: Gellérthegy 

Közös indulással a Kármán Tódor Kollégiumtól ellátogatunk a Gellérthegyre, ahol kari 

nótákat éneklünk közösen és csapatépítő játékokat játszunk. Ez minden Gólyahétnek az 

egyik legemlékezetesebb programja. 

 

  



Augusztus 28. (kedd) 

10:00-12:00 Fizika és matematika felmérő 
Helyszín: F3213 

A Fizika BSc szakra felvételt nyert hallgatók számára kötelező felmérő, melyről részletes 

tájékoztatót találtok a gólyacsoportban és a Gólyahét facebook eseményénél. 

12:00-13:00 Képzési tájékoztató 
Helyszín: F29 

A képzési tájékoztatón, bemutatkoznak a hallgatóknak a kar vezetői és megismerhetitek a 
dékáni hivatal tanulmányi ügyekkel foglalkozó munkatársait. 

14:00-16:00 BSc Gólya Beiratkozás 
Helyszín: EIB terem 

A beiratkozás minden felvételt nyert hallgató számára kötelező program! A beiratkozáshoz 

szükséges dokumentumokat megtaláljátok a KTH honlapján: 

https://www.kth.bme.hu/page/252/%20#beiratk_hozni 

16:00-18:00 Egyetemi körséta 
Helyszín: BME 

A beiratkozás után elviszünk Benneteket egy egyetemi körsétára, ahol megmutatjuk azokat a 

tantermeket, melyekben legtöbbször lesznek óráitok, megismeritek az összes épületet, a 

büféket és a menzákat, valamint meglátogatjuk a Szkéné Színházat és az EHK irodát is. 

 

 

https://www.kth.bme.hu/page/252/#beiratk_hozni


18:00-21:00 Közéleti börze 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium aula 

Az elején egy rövid előadást hallgathattok meg a Hallgatói Képviseletről, hogy mégis mivel 

foglalkozunk és hogy mivel tudtok hozzánk fordulni, utána pedig standokon keresztül 

megismerkedhettek a TTK öntevékeny köreivel játékos feladatok során. A rendezvény 

végére pedig nyereményjátékkal is készülünk! 

21:00-2:00 Társasest 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium  

A KAPOCS társasjátékos estet szervez nektek a kollégiumban, ahol jobban 

megismerkedhettek egymással és a felsőbb évesekkel. 

21:00-0:00 Röplabdázás 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium  

A Társasesttel párhuzamosan közös röplabdázást szervez a Hallgatói Sportkör (HSK) a 

kollégium tornatermében, így eldönthetitek, melyik eseményen szeretnétek részt venni. Ha 

pedig mindkét program érdekel, látogassatok el a sportolásra, majd levezetőként a 

társasjátékozásra.  

  



Augusztus 29. (szerda) 

10:00-12:00 Sportközpont látogatás 
Helyszín: BME Sportközpont 

A Hallgatói Sportkörrel meglátogathatjátok a BME Sportközpontját. Körbevezetnek 

Benneteket a sportlétesítményben, majd lehetőséget is biztosítanak egy kis közös 

átmozgatásra is. Fontos, hogy megismerjétek ezt a helyet is, hiszen itt kell majd 

teljesítenetek 2 félév testnevelést.  

 

14:00-17:00 Reaktorlátogatás 
Helyszín: BME Oktatóreaktor 

A reaktorlátogatás szintén egy népszerű esemény a Gólyahéten, hiszen ekkor bárki 

bepillantást nyerhet az Oktatóreaktorba, mely a BME területén található. Később nem lesz 

már mindenkinek alkalma erre, így érdemes élni a lehetőséggel. A programra külön kell 

jelentkezni, melyet a facebook eseménynél fogtok megtalálni! 

Fontos információ, hogy a reaktorba csak hosszúnadrágban és zárt cipőben lehet belépni, 

illetve minden jelentkező kap majd egy kitöltendő nyomtatványt, ami nélkül nem lehetséges a 

látogatás. 

 



17:00-19:00 Neptun előadás és közös tantárgyfelvétel 
Helyszín: BME H épület 

Segíteni fogunk nektek a tárgyaitokat felvenni, melyet megelőz egy alapos Neptun ismertető 

előadás. A tantárgyfelvételhez biztosítunk számítógépet, így nem szükséges laptopot hozni 

magatokkal. 

19:00-21:00 Készülés a gólyahajóra 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

21:00-04:00 Gólyahajó 
Helyszín: Európa hajó 

A Gólyahajó a Gólyahét egyik legnagyobb bulija. Ekkor más karokkal együtt az Európa hajó 

fedélzetén megcsodáljuk éjszaka a gyönyörű, kivilágított Budapestet. Jegyeiteket érdemes 

minél hamarabb megvásárolni a www.bmejegy.hu -n. 

 

  

http://www.bmejegy.hu-n/


Augusztus 30. (csütörtök) 

10:00-12:00 Könyvtárlátogatás 
Helyszín: BME OMIKK 

A program során ellátogatunk az ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS 

KÖNYVTÁR-ba (OMIKK), ahol megismerkedhettek a nagy egyetemi könyvtárral és annak 

felépítésével is. Később a hallgatók a lyukas órák alkalmával szívesen töltik itt az idejüket.  

A könyvtár gyönyörű olvasótermét, mely az alábbi képen látható, egyébként is érdemes 

meglátogatni. 

14:00-16:00 MSc Gólya Beiratkozás 
Helyszín: BME E1B Terem 

A beiratkozás minden felvételt nyert hallgató számára kötelező program! A beiratkozáshoz 

szükséges dokumentumokat megtaláljátok a KTH honlapján: 

https://www.kth.bme.hu/page/252/%20#beiratk_hozni 

 

16:00-18:00 Egyetemi körséta 
Helyszín: BME és környéke 

A beiratkozás után elviszünk Benneteket egy egyetemi körsétára, ahol megmutatjuk azokat a 

tantermeket, melyekben legtöbbször lesznek óráitok, megismeritek az összes épületet, a 

büféket és a menzákat, valamint meglátogatjuk a Szkéné Színházat és az EHK irodát is. 

 

https://www.kth.bme.hu/page/252/#beiratk_hozni


14:00-18:00 Wigner nap 
Helyszín: később.. 

A Wigner Jenő Szakkollégium által szervezett bemutatkozó délután, ahol érdekes 

előadásokon keresztül megismerkedhettek a szakkollégiummal és az ott tevékenykedő 

hallgatókkal.  

18:00-23:00 Kocsmatúra 
Helyszín: XI. kerület 

A kocsmatúrán csapatokban körbejárjuk a XI. kerület kocsmáit és mindenhol állomásokon 

veszünk részt, melyeket felsőbb éves hallgatók tartanak meg számotokra.  

18:00-23:00 Mester gólya sörözés 
Helyszín: Kármán Klub 

Sok szeretettel várjuk a mester gólyákat egy sörre a Kármán Klubban, ami a TTK-sok által is 

lakott kollégium aljában található. Ez inkább a kötetlen beszélgetésre nyújt majd alkalmat, hogy 

később tudjátok majd hova fordulhattok akár az évfolyamról, akár felsőbb évesekhez. 

23:00-4:00 Nyitó Old’s 
Helyszín: Old’s Club 

Miután a Kocsmatúrán sikeresen megalapoztuk az esti jó hangulatot, az Old’s Clubban 

folytatjuk a bulizást.  

 

  



Augusztus 31. (péntek) 

17:00-19:00 Számháború 
Helyszín: Kopaszi Gát 

A Hallgatói Sportkörrel lehetőségetek van részt venni a számháború játékban, mely a 

Kopaszi Gáton kerül megrendezésre a késő délutáni/esti órákban. 

19:00-0:00 Sör-virsli parti  
Helyszín: VPK terasz 

A hét lezárásaként a Hallgatói Képviselet vendégül lát Benneteket egy közös hot-dogozáson 
a Vásárhelyi Pál Kollégium teraszán. A kajálás után pedig sörpongbajnokságon lehet 

megmérettetni magatokat. 

 

  



Szeptember 1. (szombat) 

9:00-9:30 Gyülekező 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

10:00-12:00 Tanévnyitó 
Helyszín: BME K épület aula 

A Tanévnyitó minden gólya számára kötelező program! Megjelenés alkalomhoz illő 

öltözetben. 

 

Szeptember 2. (vasárnap) 

19:00-0:00 Meglepetés KAPOCS program 
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium 

A Gólyahét utolsó estéjén a KAPOCS egy meglepetés programmal készül nektek. Vajon mi 

lehet az? 😉  

 


