Kedves Elsőéves Kollégák és Kolleginák!
Felvételt nyertél az ország egyik legjobb egyetemének egyik
legjobb karára, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karára,
alighanem az elmúlt napokat azzal töltötted, hogy próbáltad
feldolgozni a családtól és barátoktól érkező gratulációkat.
Megcsináltad. Leérettségiztél és felvettek! Ehhez szeretnék én is
gratulálni a Kar Hallgatói Képviseletének nevében. Ám mielőtt még
fejedbe szállna a dicsőség, és egy mámoros pillanatban már a
mester diplomád bőrborításának finom tapintását éreznéd ujjaid
között, állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el egy kicsit a
következő dolgokon.
A felvételi az egyetemi pályafutásod alatt a legegyszerűbb akadály, amit teljesítened kell. Az
első lépést már megtetted, ám az igazán nehéz rész csak ezután kezdődik. Három és fél éven
keresztül kell gyűrni a legkeményebb tárgyakat, mindeközben megannyi lehetőség van a
lemorzsolódásra. Kicsit olyan ez, mint a lazacok. Sokan vannak, és mind fel akarnak jutni a folyón, de
időközben egy része mindig elpusztul. Hogy ne te ne a lemorzsolódók közé tartozz, nyomatékosan
kérlek arra, hogy gyere el a gólyatáborba, ahol hozzájuthatsz a „hogyan éljük túl az egyetemet” című
alapozó képzéshez, nem mellesleg megismerheted leendő évfolyamtársaidat, kollégáidat. Nem
győzöm folyamatosan hangoztatni, hogy mennyire fontos már a kezdetektől fogva a többiek
megismerése, a kapcsolatépítés és a társaiddal való összetartás. Ez többször fog megmenteni
egyetemi éveid alatt, mint gondolnád, nem beszélve arról, hogy innen fog kikerülni a leendő
munkatársaid nagy része is, így nem árthat, ha már most megismered őket.
Az elmúlt években nagyon sok minden változott, és még mindig változni fog. Új törvény
szabályozza a felsőoktatást, szigorodtak a feltételek, egy esetleges bukásnak, csúszásnak nagyon
komoly anyagi következményei lehetnek. Így azt tanácsolom, hogy figyelj az órákon, tanulj
rendszeresen, és ha valamit nem tudsz, kérdezz! Ezt még sokszor fogod hallani, de jusson eszedbe, az
egyik legjobb egyetemre fogsz járni, ahol a követelmények is magasabbak, mint máshol.
Hamarosan meg fog érkezni Hozzád is a direkt a gólyák számára szerkesztett Gólyaimpulzus,
ami a kari lapunk speciális kiadása. A gólyatábori meghívót pedig ebben a csomagban és a DVD-n is
megtalálod. Az újságot nagyon alaposan olvasd át, mert rengetegnélkülözhetetlen információ
szerepel benne és ne felejtsd el magaddal hozni gólyatáborba sem.
Kérdéseiddel nyugodtan fordulj a Hallgatói Képviselet tagjaihoz! Elérhetőségeinket
megtalálod a Gólyaimpulzusban és a vik.hk oldalon. Segítünk eligazodni a tanulmányokkal, szociális
ügyekkel és pályázatokkal kapcsolatos ügyekben, de bármilyen egyetemi kérdéssel, problémával is
írhatsz nekünk.
Végezetül pedig szeretnék erőt és kitartást kívánni a következő évekhez, fokozottan figyelj
arra, hogy ne veszítsd el út közben a motivációdat. Ha ezt teljesíteni tudod, akkor ezek lehetnek
életed legszebb évei, amire sok év múltán majd úgy fogsz emlékezni, hogy: „a régi szép időkben,
amikor még egyetemista voltam…”

Kedves Gólya!
Köszöntelek Téged a villanykar pezsgő, önszerveződő
közéletének küszöbén! Csupán pár hét választ el attól, hogy Te is
fejest ugorj azokba a szakmai, kulturális vagy szórakozási
lehetőségekbe, amit a kar kollégiuma kínál a bentlakóknak és
külsősöknek egyaránt.
Már az első pár nap után érezni fogod, hogy miért mondják
mindig olyan büszkén, csillogó tekintettel az emberek, hogy
schönherzes kollégisták voltak. Akár a kollégiumban laksz, akár csak
be-belátogatsz, mindenképpen egy olyan környezetbe csöppensz,
ahol a felmerülő ötleteidet könnyedén megvalósíthatod, támogató
társakra lelsz. Az érzés nem új, hiszen a Schönherzben az elmúlt 51 év
során az országban egyedülálló közélet alakult ki.
A Kollégium, a közélet, valamint az egyetem megismerésére remek alkalom a Gólyahét. Ha
nem kaptál kollégiumi férőhelyet, az első hetekben különösen, de utána is érdemes bejárnod, hogy
megismerkedhess az itt folyó közösségi és szakmai élettel, melyekbe remélhetőleg a későbbiekben
aktívan be is fogsz kapcsolódni.
Kívánom, hogy megtaláld a helyed a közösségben, és Te is büszke legyél arra, hogy
schönherzes vagy!
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