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Meghívó:  

BME KJK Gólyatábor 2013 

Kedves leendő Elsős közlekes hallgató–  Innentől Gólya!  

Most nem a nemzeti konzultációs kérdőívet tartod a kezedben, ezért engedd meg, hogy 

tegeződjünk. 

Gratulálunk a sikeres felvételidhez! Íme, itt az újabb jelentkezési időszak, most a 

GÓLYATÁBORRA! 

A tábor ideje: 2013. augusztus 12-15. 

 (12-én érkezés délelőtt, 15-én reggeli után táborzárás) 

 

A tábor helye: BME Ifjúsági Tábor Balatonlelle 

 

Mit kell tenned, hogy gólyatársaiddal együtt részt vehess rajta? 

1. Olvasd végig figyelmesen ezt a meghívót! 

2. Majd olvasd el még egyszer, mint ahogy az 

érettségi feladatot olvastad, mert valami 

biztos elkerülte a figyelmedet!  

3. Menj fel a következő oldalra és kövesd az 

ott lévő utasításokat! Itt tudsz tájékozódni 

a jelentekzés, valamint a pénzbefizetés 

módjáról. 

4. Várd a válasz emailt! 

5. Örülj, mikor azt olvasod: Sikeresen 

jelentkeztél! 

6. Készítsd el a megadott elő-feladatot vagy 

váltsd meg azt! 

7. Pakold össze mindazt, ami 3 napra kell, 

ehhez kis segítség: 

http://kozlekkar.hu/index.cgi?act=cms&cid=144
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Mit hozz a táborba: 

1. Magadat; 

2. azt a feladatot, amit már említettem, de szerinted most hallasz róla először; 

3. 3+n napi hideg-meleg ruhát (nemi jellegből adódóan n=5 lányoknál, n=max1 

fiúknál); 

4. Balaton szettet (fürdőruha, strandpapucs, naptej, labda stb.); 

5. maximum 2 telefont (mert anyut-aput fel kell hívni, hogy: azt mondták a 

szervezők, hogy minden rendben veled ); 

6. tisztálkodó csomagot (jó, ha a szobában nem csak egy fogkefe van); 

7. tornacipőt, mert lesznek sportprogramok is (kosár, foci, röpi); 

8. költőpénzt; 

9. pár dolog, ami mindig otthon marad: személyi iratok, törölköző, szemüveg, 

kontaktlencse, na és persze az említett feladat; 

10. és persze jókedvet (ha mégsem hoznál, semmi gond, majd itt kapsz) 
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Mit ne hozz: 

1. notebookot (net nem lesz és időd se, hogy Facebook-ozz, vagy ByeAlex új klippjét 

mutogasd a többieknek.); 

2. oklevelet, hogy részt vettél a Brittain’s Got Talent-en, és 13142. helyezést értél el; 

3. családi fotókat, ereklyéket (nagypapa órája, nagymama hímzései); 

4. nagypapát óra nélkül se hozd!!! 

5. élő állatot (kutya, macska, hörcsög, aranyhal, TEKnős); 

6. döglött állatot csak annyit, amit aznap estig elfogyasztasz, azaz anyu 10-nél több 

szendvicset ne készítsen és az ételhordó is otthon maradhat, ez itt nem Jamie 

Oliver főzőműsora; 

7. a teljes dedikált Megasztár 6 posztergyűjteményed és Stohl Buci relikviáid; 

8. hangkeltő eszközöket (hangkürt, kereplő, síp stb.); 

9. ágyneműt, kispárnát, hálózsákot; 

10. tanáraid ajánlóleveleit, hogy milyen rendes gyerek vagy, ez majd kiderül élőben. 

A találkozó a balatonlellei vasútállomásnál lesz (ha busszal jössz, az is ott van mellette), 

augusztus 12-én délelőtt 9-12-ig várunk, ha a vonatod később ér be (Nyíregyháza, Miskolc, 

Szeged, Sopron), akkor mailben vagy SMS-ben írd meg, hogy mikor érkezel és 

megvárunk, mi nem a Jorgosz Travel vagyunk. 

Az idei feladat, amiről eddig még nem tettem említést: 

Építs járművet-Háztartási steril hulladékból (értsd: flakon, doboz, üveg, szövet, fa, papír, 

kupak, szívószál, pohár stb.) max. 200x200x150 méretű H0 méretarányban -mely alkalmas 

a „Gólyatábor résztvevői” halmaz legalább 4számosságú részhalmazának szállítására 

Badacsonyba és vissza, továbbá rendelkezik az úthoz nélkülözhetetlen szórakoztató és 

kényelmi berendezésekkel. 

Most azt kérdezed, hogy jó, de 200, 200, 150 mi? Ha mérnök szeretnél lenni, tudod . 

De mint ebben az országban mindennél, itt is van kiskapu: ha nem akarsz ezzel babrálni, 

akkor ki tudod váltani 5 doboz minőségi sörrel, de azért jó móka, próbáld meg! 
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Mibe is kerül ez Neked? 22000 HUF-ba, és hogy mit is ígérünk Neked ezért cserébe? 

 3 nap a Balaton mellett, 
közvetlen vízparton; 

 szállás; 

 reggeli, ebéd, vacsora; 

 hajókázás Badacsonyba; 

 borkóstoló; 

 sport programok; 

 vetélkedők; 

 másik 150 gólya; 

 rengeteg információ; 

 jó hangulat és baráti légkör; 

 1 gólyatáboros örök emlék- 

póló; 

 a kari vezetés 

(Dékán Úr és Kollégái) 

szakmai, tájékoztató 

előadása; 

 a kari Hallgatói Képviselet és 

a Mentorgárda tájékoztatója; 

 egyéb előadások, amik segítik 

az egyetemi és budapesti 

életedet; 

 esténként interaktív kérdezz, felelek; 

 az a hatalmas előny, hogy évnyitókor az évfolyamod majdnem felét már ismered, 

vannak közös élményeitek és nem 440 idegen szempár néz, hogy Te meg ki vagy?, 

hanem ismerős arcok fogadnak; 
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Előző évek kérdései alapján: 
 

1. Ha a dokumentumban lévő link nem működne, akkor másold a következő linket a 

böngésződ címsorába: http://kozlekkar.hu/index.cgi?act=cms&cid=144 

2. Nem sátortábor, szóval nem kell félni, hogy mi lesz, ha esik vagy fúj a szél. 

3. Ha vegetáriánus, liszt, laktóz vagy bármi egyébre érzékeny vagy, akkor azt jelezd 

a jelentkezésnél és utána megbeszéljük a lehetőségeket, ez ne legyen akadály a 

részvételednél. 

4. Ha mondjuk, utolsó nap már más programod is van, azt is meg tudjukbeszélni. 

5. A vonatjegyet Balatonlelléig és NE Balatonlelle-Felsőig kérd!!!! 

6. A jelentkezésed sikerességéről külön e-mailben értesítünk, amely nem azonos a 

befizetés sikerességéről szóló e-maillel. 

Ha bármi kérdésed van, írj vagy hívj, bátran, és ami fontos tegezz!!! 

A táborig kellemes nyarat kívánunk:  Jó utat a Közlekesnek!

 Bozsik Balázs as. Balázs 

 Programfelelős 
 bozsik.balazs@kozlekkar.hu 

+36 30 974 1881

Polgári Dávid as. Pufy 
Programfelelős 

polgari.david@kozlekkar.hu 
+36 20 346 1764
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