Mentorgárda – hogy sose legyél egyedül a GTK-n
Biztos nem egy embertől hallottad már, hogy „egyetemi éveid alatt szerzed a legszebb emlékeidet”,
„igazi barátokra lelsz” és ehhez hasonló, eleinte talán nem túl sokat mondó frázisokat. Bár még nem
ismerjük egymást, és lehet én is csak egy leszek a sok közül, aki azt mondja: valóban így lehet. És ez
csakis rajtad múlik!
Fogd fel úgy az egész egyetemi életedet, hogy kapsz egy hatalmas dobozt és ebbe annyit pakolhatsz
(emlékeket, tapasztalatot, tudást, élményt, bármit), amennyit csak szeretnél – és ha kilépsz az egyetem
kapuin, majd ebből a dobozból tudod kivenni azt, amire éppen szükséged van, ebből építkezhetsz. Ha Te
is szeretnéd, és teszel érte, az egyetemi éveid a legmeghatározóbbakká válhatnak. Ehhez nyújt
segítséget Neked a Mentorgárda.
Mentoraiddal először a Gólyatáborban találkozhatsz, ahol is 20-25 fős gólyacsapat tagjaként két mentor
lesz a vezetőtök, akikkel együtt teszitek feledhetetlenné azt a pár napot. Ha esetleg nem tudsz GT-be
jönni, akkor se keseredj el, hiszen a szeptember eleji gólyahéten is találkozhatsz mentoraiddal,
csapattársaiddal. Tehát neked is lesz két mentorod, akiknek az a dolguk, hogy segítsenek beilleszkedni az
egyetem vérkeringésébe mind közösségi, mind tanulmányi szempontból. Nem az a dolguk, hogy
súgjanak órákon, bemenjenek helyetted ZH-t írni, de még az sem, hogy tőlük kérdezz meg triviális
dolgokat (Mi XY mailcíme? Merre van a K épület? Mikor lesz ZH?). Az a dolguk, hogy számodra
megkönnyítsék az évkezdést, csapattá formáljanak 20-25 gólyatársaddal együtt, és megalapozzák Neked
azt az utat, melynek végén visszatekintve azt mondod majd: „Ezek az öregek tudtak valamit! Tényleg
ezek életem legszebb évei!” És élvezni, értékelni fogod, hogy Te magad vagy szerencséd kovácsa, míg a
mentoraid a segítők, akik megmutatják, hogyan kalapálj. Mindemellett a Mentorgárda bármely tagja
szívesen segít Neked, nem csak a saját mentoraid! És mielőtt még bármi tévinfót hallanál: ezért
semmilyen anyagi juttatást nem kapnak, így talán még nagyobb értéket képvisel az a munka, amit
tesznek érted, értetek, gólyákért!
Legyen szó tanulásról, bulizásról, vagy csak egy laza beszélgetős sörözésről, a mentoraidra számíthatsz,
és ha nem is biztos, hogy a legjobb barátaid lesznek, több mint valószínű, hogy évek múltán is mosollyal
a szád szélén gondolsz vissza arra, hogy mennyit köszönhetsz nekik – és segítségükkel magadnak, ha
teszel is érte!
„Életed legszebb évei most kezdődnek” – Remélem Gólyatáborban találkozunk, ahol el is kezdheted
megtölteni élménydobozodat!

Gólyahét – Amikor testközelből is megismerkedsz az Egyetemmel
A Gólyatáborban nagyon sokat hallasz majd a GTK-ról, a közösségről, az Egyetemről és lehetőségek
tömkelegéről. A Gólyahéten, még az oktatás előtti lazább időszakban lehetőséged nyílik megismerkedni
a legalapvetőbb dolgokkal itt az Egyetemen a Mentorgárda segítségével. Többek között a Campus
körbejárása, tárgyak felvétele, ismerkedés a közeli étel- és italkiszolgálókkal, Gólyahajó, és megannyi
hasznos program közül válogathatsz.
Mindemellett ami talán még fontosabb: aki nem tudott jönni Gólyatáborba, megismerkedhet a
csapattársaival, aki pedig volt Gólyatáborban, ott folytathatja a barátok szerzését, ahol GT-ben
abbahagyta.
Az egyetemen megismert barátokkal, ismerősökkel jellemzően hosszú kapcsolatok alakulnak ki, ez nem
véletlen. Ugyanazt tanuljátok, hasonló látásmóddal rendelkeztek – és az egyetem is hasonlóan formál
benneteket. Éppen ezért fontos, hogy nyitott légy, amint lehetőséged nyílik rá. Az itteni ismerőseiddel
tudsz majd közösen tanulni, szórakozni, élményeket, emlékeket szerezni, amiket majd mesélhetsz
otthon, vagy akár a gyerekeidnek. Valószínű Te magad is nem egy egyetemi történetet hallottál, mely
inspirálóan hatott rád. Itt lehetsz igazán önmagad, itt ismered meg a határaidat és lépsz rá a felnőtté
válás útjára.
A Gólyahetet éppen ezért úgy képzeld el, mint egy tetőt, melyet több oszlop tart: ismerkedés az
egyetemmel, barátokkal, megannyi élmény átélése, és még sorolhatnám, de a lényeg, hogy rajtad múlik,
hogy milyen magasra helyezed el ezt a tetőt az oszlopok segítségével – és hogy mennyi mindent tudsz
alá bepakolni emlékekből, élményekből, szórakozásból és természetesen tanulásból.
A Gólyahét szeptember 1-én kezdődik az Évnyitóval a K épületben, az egyetem Központi épületében,
mely a Világörökség része.
Pontos részletekért, további információért látogasd meg a gólyahonlapot: www.golya.gtkhk.hu; vagy a
hivatalos FB-csoportot: BME GTK 2013 BA/BSc Hivatalos csoport.
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