KAPOCS
Kari Patrónus Öntevékeny Csoport
Mi az a KAPOCS és mióta létezünk?
Kari Patrónus Öntevékeny Csoport. Sajnos a Patrónus Öntevékeny Csoport elnevezést a
felsőbb szervek nem engedélyezték. 2010 nyarán alakultunk a gólyatábori patrónusokból és
pár lelkes hallgatóból.

Kik a KAPOCS tagjai, hogyan épül fel?
A KAPOCS szorosan együttműködik a TTK Hallgatói Képviseletével. A vezetőnk Varga
Balázs, akit mindig kereshettek a problémáitokkal. Van egy programszervező bizottságunk,
ők a félév közbeni programokért felelősek. A matek- és a fizikafelelős szervezi a zh-k előtti
korrepetálásokat, velük találkozhattok majd a gólyatáborban is. A korrepetálások rendszerint
a Kármán Tódor Kollégiumban vannak késő délutánonként, általában felsőbb évesek tartják,
akiknek már van tapasztalatuk a tanításban. Ezen kívül megtalálhattok minket a Facebookon
is (https://www.facebook.com/ttk.kapocs).

Mi a célunk?
Segíteni a gólyák beilleszkedését a karon nemcsak a gólyatáborban, hanem utána a felkészítő
héten és az egész első során. A KAPOCS fő tevékenysége év közben a gólyák korrepetálása
külön kérésre, illetve zh-k előtt rendszeresen. Ezért, ha problémád van valamelyik házi
feladattal vagy zh példával, bátran fordulj hozzánk segítségért. Másik fontos feladatunknak
tekintjük a közösségi élet szervezését, és azt, hogy a gólyaévfolyamból is olyan remek
közösség kovácsolódjon, mely képes egymást segítve helyt állni az egyetemen, így nem
múlhat el hét a félév során, hogy ne szervezzünk valamit.

Milyen programokat szervezünk?
A KAPOCS megalakulása óta számos szórakoztató és hasznos programot szervezett. Ezek
célja, hogy a szórakozás mellett megismerhessétek a számtalan arcot, akik a karunkat
formálják és már a kezdetektől fogva érezzétek: bizony a BME TTK közösség tagjai lettetek.
A tagokkal már a Gólyatáborban összehaverkodhattok, derék leendő csapatvezéreitek kivétel
nélkül eme patinás szervezet sorait erősítik. Az itt kialakult barátságokat tovább mélyíthetitek
a Felkészítő hét során, melynek számtalan programján, ha nem is kötelező, de mindenképpen
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érdemes lesz részt vennetek. Miután a Beiratkozás egyszerűnek tűnő rítusán átestetek, felsőbb
éves kollégáitok mindent elkövetnek, hogy az eddigi években megszerzett bölcsességeiket az
egyetemi életről megosszák veletek. Az egyetemi séta keretében prezentáljuk a BME-t, az ő
teljes dicsőségében. Megmutatjuk, hol lesznek az óráitok, hova érdemes fordulni az egyetem
felé benyújtott kérelmeitekkel, hol vannak a legközelebbi és legfincsibb kávét főző
automaták, láthattok működő tanreaktort és megtudjátok, mi köze van a kefirnek a wifihez,
vagy Rákosi Mátyásnak a Központi Tanulmányi Hivatalhoz. Persze nem csak az egyetemet
érdemes körbejárni, hanem a környezetét is. Az életben maradáshoz nélkülözhetetlen tudás,
hogy hol helyezkednek el az egyetem környékén kajáldák, fénymásolók és kocsmák. Szintén
a Felkészítő héten bemutatjuk a NEPTUN rendszert működés közben (eddig az összes
alkalommal lefagyott a prezentálás alatt). A félév azonban nem csak a Felkészítő hétből áll. A
KAPOCS által szervezett évközi programok közül talán a lasertag a legfelkapottabb. Ez
nagyjából olyan, mint a egy paintballparti, csak az idegesítő festéklabdacsok helyett
lézerfegyverekkel lövöldözünk egymásra! A fegyver által kibocsátott infravörös jelet a fejedre
aggatott sisakon és kezedben tartott fegyveren található szenzorok érzékelik, és találat esetén
fény- és hangeffektusok formájában közlik: "You’re dead". A helyszínen kapott katonafelső
magadra aggatása és a kötelező fegyverhasználati útmutatás után már indulhat is az élő
CounterStrike küzdelem. Számtalanszor támadt már az elsőévesekből álló válogatott csapat a
felsőévesek elitgárdájára, de reményeik nyári hőségben parádézó hóemberhez hasonlatosan
rendre elolvadtak lézereink kereszttüzében. Idén rajtatok lesz a sor, hogy a megannyi tétel
mellett ravaszságotokat és harci tudásotokat is bizonyíthassátok! De a gólyák élete nem csak
játék és mese. Hallottál már a gonoszról? A sok jót nem ígérő zh-szezonról? Mert hát
egyetemi időtöltésetek nem is képzelhető el a tengernyi érdekesebbnél érdekesebb előadás
nélkül, amelyeken megszerzett tudásotokról azonban a későbbiekben számot kell adnotok. A
Kapocs természetesen ebben is tud segíteni nektek. Azon felül, hogy év közben is bátran
fordulhattok hozzánk kérdéseitekkel, rendszeressé vált már, hogy a zárthelyik előtti héten
korrepetálást is tartunk az adott tárgyakból. Ekkor átnézzük, hogy milyen feladatok voltak a
félév során, illetve mik szoktak előfordulni a zh-ban.

Hogyan lehetek tag?
A KAPOCS örömmel várja az új tagokat, ezért ha túlélted az első félévet, jelentkezz az április
végi KAPOCS hétvégére, ahol kiválasztjuk az újoncokat.
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