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Regisztrációs hét (szeptember első hete)
Egyetemünkön a tanév az összes karon a regisztrációs héttel kezdődik. Ezen a héten
történnek az utolsó adminisztrációs simítások, ilyenkor költöznek be a lakók a
kollégiumba, és véglegesítik az órarendjüket. A gólyáknak ez a hét főleg a beilleszkedésről szól
– mind közösségi, mind tanulmányi értelemben. Felkészítő tanfolyamot tartunk, hogy kön�nyebben vegyék az akadályokat, megmutatjuk nekik a kampuszt, a kollégiumot és a szórakozási
lehetőségeket, kiemelt figyelmet fordítva a közlekesek legkedveltebb helyére, a HaBár
Szórakoztató- és Élménycentrumra.
Flekken Party (regisztrációs hét)
A rendezvény, ahol a hallgatók az oktatóikkal együtt kapcsolódnak ki a hosszú szorgalmi időszak előtt. Itt mindenki egyenrangú, éhes
„kolléga”. Az elsőévesek megtapasztalhatják,
hogy az egyetemen a tanár-diák viszony
mennyire kollegiális, közvetlenebb, mint a
középiskolában. A baráti beszélgetések, szakmai sztorizgatások teszik igazán közkedveltté ezt az eseményt a kar összes polgárának.
A finom falatokról minden évben a karunkon
működő Bográcskör gondoskodik.
Gellért-túra (regisztrációs hét)
A Hagyományőrző Öntevékeny Kör népszerűsítéséért jött létre ez a túra. A selmeci
hagyományokat karunkon is őrizzük, ápoljuk. A gólyák kisebb csapatokba rendeződve
vonulnak fel a Gellérthegyre, némi „komlószörp” kíséretében, majd a Szabadság-szobornál
felelevenítik a gólyatáborban tanult dalokat.
Felkészítő tanfolyam gólyáknak (regisztrációs hét)
Az egyetemi oktatásra való könnyebb átállás érdekében a Mentor Gárda felkészítő
tanfolyamot szervez minden szeptemberben a gólyáknak. Matematikából felzárkóztató,
míg a többi, négy-öt elsőéves tantárgyból alapozó előadást tartunk. A tanfolyam keretében
bemutatkozik a Közlekedésmérnöki Szakkollégium is, hogy kedvet kapjanak az új
hallgatóink a tanórán kívüli szakmai tevékenységekhez.
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Csatabárdkiásás (harmadik oktatási hét)
A végzősök minden nyáron „elássák a csatabárdot” a kollégium kertjében a tanárokkal
közösen. Az elsőévesek feladata, hogy ezt a csatabárdot megtalálják, kiássák. Ezen az
eseményen szintén az oktatók is jelen vannak vendégként, hiszen ekkor kezdődik a „harc” az
oktatók és a diákok között – természetesen csak az elkövetkezendő tanulmányokra nézve.
Az esemény különlegessége, hogy a szervezése titkos, a gólyák csak aznap értesülnek róla.
A hagyományokhoz híven a közlekkar indián törzse lepi el az elsősök egyik tanóráját, hogy
meghívják őket a csatabárdkiásásra.
Tanszéki vetélkedő (november eleje)
KJIT, KUKG, JSZT... Csak egy pár rövidítés a tanszékeink neveiből. De vajon mit takarnak
ténylegesen? Mi az a VJRHT? Mivel foglalkozik egy ALRT-s tanár, amikor éppen nem az
egyetemen oktat? Ezekre a kérdésekre is választ kapnak azok a hallgatók, akik részt vesznek
a vetélkedőn. Hat-nyolc fős csapatok járják végig a tanszékeket, hogy kreatív feladatokon
keresztül jobban megismerjék őket.
Gólyabál (november eleje)
A szalagavató után talán a második
legfontosabb
bál
minden
egyetemista
életében. Bár az első zárthelyi dolgozatokon
már mindenki átesett, erre az alkalomra nagy
izgalommal készülnek az elsősök, minden évben
gólyaprodukcióval lepik meg társaikat és a
felsőbb éves bálozókat.A gólyatáncok után a
HaBárban folytatódik az ünneplés.
Nyílt nap (november közepe)
A nap, amikor az egyetemet ellepik a középiskolás érdeklődők. Célunk, hogy a hosszú,
elrettentő előadások helyett kedvcsináló beszélgetésekkel vonzzuk be a leendő hallgatókat.
Kipróbálhatják a kar buszát, a repülőszimulátort, megtekinthetik a laborokat és közvetlenül
a felsőbb éves diákoktól gyűjthetnek véleményeket, tapasztalatokat.
Educatio kiállítás (január közepe)
A nyílt naphoz hasonlóan zajlik a SYMA Sportcsarnokban. A felsőoktatási kiállításon az
ország összes egyeteme, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is részt
vesz, hogy bemutatkozzon az érdeklődő középiskolásoknak.
Tavaszköszöntő vigadalom (április eleje)
Amint beköszönt a jó idő, a közlekkar benépesíti a kollégium kertjét. Mint a neve is mutatja,
előkerülnek a tél óta porosodó bográcsok, a sörcsap, és mindenki jó hangulatban köszönti az
első napsugarakat a Bográcskör által készített ízletes ételek kíséretében
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Közlekkari napok (április közepe)
A Közlekkari napok a kar legjelentősebb
rendezvénye, ahol csapatok vetélkednek
egymással, hogy kiderüljön, ki alkalmas
a főkormányos címre. A programokat
nehéz lenne felsorolni, hiszen a főzőversenytől kezdve a túrázáson át a szakmai
tudást próbára tevő programokig minden
megtalálható a kari napokon.
Csatabárdelásás (június vége)
A végzett hallgatóink „békét kötnek” oktatóiknak, közösen elássák a csatabárdot képzésük
végeztével. Ezzel együtt a leendő elsőéveseknek üzennek, hiszen nekik kell majd kiásni
ősszel.
Szakmai kirándulások (évente több alkalommal)
Minden évben arra törekszünk, hogy a hallgatók számára minél több szakmai
kirándulást szervezzünk. Ezek általában üzem- vagy gyárlátogatások, hogy a látottakat később
kamatoztatni tudjuk. Az idei évben a megújult Közlekedésmérnöki Szakkollégium tervei között
szerepel a havi szintű szakmai kirándulások, szakmai estek szervezése, valamint a kari
szakmai önfejlesztésre való ösztönzés.
Szakestélyek (évente több alkalommal)
„Szerencse fel, szerencse le...” – hangzik el minden szakestély kezdetén. Büszkék vagyunk
rá, hogy a Hagyományőrző Öntevékeny Kör méltón őrzi a selmeci hagyományokat a karon. A
szakestélyek alkalmával olyan különleges közösségnek lehetünk a tagjai, ami az évek során
egyre erősebb kohéziót alakít ki a szakestélyre rendszeresen járó aktív és volt hallgatókkal,
oktatókkal, ami a szakmai kapcsolatok építésére is kiváló alkalmat jelent.
Gólyatábor (augusztusban)
Minden egyetemista életében fontos szerepet játszik a gólyatábor. Itt találkozhatnak
először az évfolyamtársaikkal, a mentoraikkal, itt tekinthetnek bele a kar öntevékeny köreibe.
Célunk, tanévkezdéskor már sok ismerős arc és barátságos környezet fogadja őket.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, keressen minket bátran! Ha valamelyik
programunkról részletes tájékoztatást szeretne kapni, vagy bővebb információra van
szüksége, szívesen állunk rendelkezésére személyesen is.
Üdvözlettel,
Dózsa Eszter
kommunikáció felelős
BME KJK Hallgatói Képviselet
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