Kedves Gólya!
Sok szeretettel üdvözöllek a Műegyetemen, az Építőmérnöki Karon. Mint azt már
gondolom Te is sejted, egy teljesen új, izgalmas része kezdődik az életednek. Mától sokkal
nagyobb önállóságod és szabadságod lesz, ugyanakkor gyakran egyedül kell majd
szembenézned a problémákkal. Azért, hogy ez a beilleszkedés és átállás minél könnyebb
legyen, segítséget, és számos programot kínál Neked a Mentorgárda.
A Gólyatáborral kezdődően a kollégiumi beköltözésen és a beiratkozáson át az egész
félév során találkozni fogsz velünk, mentorokkal. A Mentorgárda azért alakult, hogy
megkönnyítse a dolgotokat az egyetem elkezdésében, és segítse a beilleszkedéseteket. Az
első félévben tankörökben, 20-25 másik elsőssel közösen fogjátok hallgatni a tárgyakat, főleg
a gyakorlatokat. Minden tankörhöz tartozik kettő, esetleg három mentor, aki csak veletek
foglalkozik, és akikhez bizalommal fordulhattok majd bármilyen problémával. A mentorok
mellett egy-egy oktató is figyelemmel kíséri a tankör munkáját, segít tanulmányi
kérdésekben, betekintést nyújt az építőmérnökök munkájába. Segítünk mindenféle
adminisztratív kérdésben vagy tanulmányi, esetleg személyes ügyben is.
Emellett a Mentorgárda számos közösségépítő programot szervez a teljes elsős
évfolyamnak, hogy minél jobban megismerjétek egymást, illetve a tankörötökből egy
összetartó, családias kis 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, vagy a Gólyafoci, ami a tankörök közti
futballbajnokság, de szervezünk bulikat, valamint kulturális programokat is.
A Mentorgárdáról bővebb információt kaphatsz a http://mentor.bmeeok.hu/ címen,
illetve ha akármilyen kérdésed van, írj nekünk a mentor@vpk.bme.hu címre.
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A Gólyatábor utáni következő fontos időszak a regisztrációs hét, ami nem csak az
egyetemről szól, hanem arról is, hogy átérezzétek, most már Ti is Építősök nagy családjába
tartoztok! Hogy ezt teljesen átéljétek, az alábbi programokat rendezzük Nektek:

KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS
TALÁLKOZÓ: Vásárhelyi Pál Kollégium 1111, Budapest Kruspér u. 2.
A Gólyatábort követően, néhány nappal később, kezdődik a kollégiumi beköltözés. Az
elsősök teljes egészében a Vásárhelyi Pál Kollégiumban kapnak elhelyezést a Kruspér
utcában. Mivel ez teljesen új lehet nektek, ezért már a beköltözésnél is a segítségetekre
leszünk.

VÁSÁRHELYI-TÚRA
TALÁLKOZÓ: Vásárhelyi Pál Kollégium 1111, Budapest Kruspér u. 2.
Egy közös túra keretében megmutatjuk nektek a fontosabb helyeket a Vásárhelyi
Kollégium közelében, közben ügyelve arra, hogy a különböző útba eső vendéglátó ipari
egységeket is szemügyre vegyük. A részvétel fakultatív, de erősen ajánlott nem
kollégistáknak is.

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.
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BOGRÁCSPARTY
HELYSZÍN: Vásárhelyi Pál Kollégium tetőterasza, 1111, Budapest Kruspér u. 2.
Előreláthatólag hétfőn, vagy kedden kerül sor a beiratkozásra, ahol a Központi Tanulmányi
Hivatal (KTH) vezetésével - és a mi segítségünkkel - a papírmunkát elvégezve végre
hivatalosan is Építőkaros hallgatókká váltok. Ennek megünneplésére a Mentorgárda
meginvitál titeket a Vásárhelyi Pál Kollégium teraszán egy bográcsos ebédre.

KINCSES BUDAPEST
HELYSZÍN: Városliget, XIV. kerület
Ő a legfiatalabb a regisztrációs heti programjaink közül. Az esemény során felfedezzük a
Városligetet, és kicsit megdolgoztatjuk a szürkeállományokat, ugyanis a feladatokhoz
leginkább a logikátokra és a megfigyelő képességetekre lesz szükség. Ha elég szemfülesnek
érzed magad, akkor ott lesz a helyed Neked is!

Örülünk annak, hogy ezután Téged is Építősnek hívhatunk, remélem ez a kis összefoglaló
elegendő löketet ad az évkezdéshez, és ahhoz, hogy minden programon részt vegyél, hiszen
ez mind Érted van. Mint láthatod, az egyes programok mellett nincsen konkrét dátum, és
időpont. De ne aggódj, a Gólyatáborban minden ki fog derülni! Már csak ezért is érdemes
részt venned rajta!
Bízom benne, hogy ott személyesen is találkozunk!

Üdvözlettel:

Papp Gyula
Mentorgárda vezető
BME-ÉMK Mentorgárda
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