
Senior Gárda  

  

Gratulálunk a felvételihez, most már te is a gépészkar 

népes táborát gyarapítod. Első lehetőséged, hogy 

találkozhass szaktársaiddal, a Gólyatábor, melyet a Senior 

Gárda szervez. Ez alatt a pár nap alatt mi, a Seniorok, 

igyekszünk felkészíteni, hogy mi vár rád az 

elkövetkezendő néhány hónapban, évben. Természetesen 

közben a jó hangulatról is gondoskodunk, hogy rengeteg 

új élménnyel gazdagodva térhess haza. 

 

A Senior Gárda 1968-ban alakult a BME Gépészmérnöki Karára bekerülő elsősök 

segítésére és a gólyatábor szervezésére, lebonyolítására, azóta pedig töretlen jókedvvel 

és összetartással működik.   

  

A Definíció: „A Senior Gárda a BME Gépészmérnöki karának egy felsőbb évesekből álló 

közössége, melynek célja a gólyákat segíteni az egyetemre való beilleszkedésben, és 

bármilyen felmerülő probléma esetén segítségnyújtás.”  

Természetesen nem azért vagyunk, hogy helyetted végezzük el a feladatokat, de ha 
segítségre van szükséged, bátran keress meg minket, igyekszünk minden kérdésre 
válaszolni, vagy legalább elindítani a megoldás felé. 

A gólyatábor után, a kezdeti időkben is szervezünk majd néhány programot, hogy jobban 
megismerhessétek egymást és belerázódhassatok az egyetemi életbe.  

 

A Senior Gárdába bárki jelentkezhet, ha megtetszik neki a feladat és a társaság.   

Ha van ambíciód, akkor te is lejöhetsz a Senior válogatóra. A Senior Gárdának egy 

háromlépcsős felvételi rendszere van. A Gólyabál után lejöttök egy válogatóra, itt eldől, 

hogy első benyomás alapján beleillesz-e a Gárda profiljába. Ha igen, vár rád néhány 

hónap munka a Seniorok között. Ezen hónapok után lejöhetsz velünk egy fergeteges 

Senior hétvégére a tavasz elején. Mi megismerünk téged, és céljaidat, te pedig 

alaposabban megismered a Senior Gárda munkáját. Ha tetszik a továbbiakban is a 

Senior-élet és nekünk is tetszik a hozzáállásod, akkor már a következő gólyatábor 

szervezésében TE is részt vehetsz, ami alatt bizonyíthatod rátermettségedet. A Gólyabál 

után pedig novemberben, vagy decemberben végül eldől a jövőd és a Gárda közös 

kapcsolata…   

  

A Senior Gárdának megvan a saját hierarchiája.  

Ezen belül vannak Próbások, Aktív- és Öreg Seniorok:  



Az Aktív Seniorok, akik egy éven át bizonyították rátermettségüket, bekerültek a 

Gárdába és minden feladatkörben részt vesznek. Velük találkozhatsz főleg a 

Gólyatáborban.  

Az Öreg Seniorok azok a mély tiszteletben álló személyek, akik már legalább 2 évet 

ledolgoztak Aktív Seniorként és elbúcsúztak, de még mindig visszajárnak és segítenek, 

amiben tudnak.  

A Kapitány: A Senior Gárda vezetője (Ő is egy aktív, a csapat vezetője)  

  

Mindenkit szeretettel várunk magunk közé, akiben megvan az ambíció, a munka és a 

bulizás szeretete!   

  

Mindenképpen érdemes lesz a félév során nézegetni a Senior honlapot, mivel itt lesznek 

olvashatóak a programok részletes információi. A felvételi lehetőségekről is időben 

tájékoztatunk mindenkit a félév során.   

  

Mindenkinek sok sikert és szerencsét a tanulmányaitokhoz! 

http://www.senior.ktk.bme.hu  
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