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BME KJK Gólyatábor 2021 

Kedves leendő elsős közlekes hallgató– innentől Gólya! 

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

A tábor ideje:  2021. augusztus 20-23. 
                             (20-án érkezés délelőtt, 23-án táborzárás) 

A tábor helye:  BME Ifjúsági Tábor, Balatonlelle 

                                     (8638, Balatonlelle, Köztársaság út 65.) 

Mit kell tenned, hogy gólyatársaiddal együtt részt vehess rajta? 

● Olvasd végig figyelmesen ezt a meghívót! 
● Majd olvasd el még egyszer, mint ahogy az érettségi feladatot olvastad, mert valami 

biztos elkerülte a figyelmedet! 
● Menj fel a következő oldalra és kövesd az ott leírtakat 
● Várd a válasz emailt! 
● Örülj, mikor azt olvasod: 

Sikeresen jelentkeztél! 
● Készítsd el a megadott 

előfeladatot! 
● Pakold össze mindazt, 

ami 3 napra kell, ehhez 
kis segítség: 

 

Mit hozz a táborba? 

● magadat; 
● azt a feladatot, amit már említettem, de szerinted most hallasz róla először; 
● 3+n napi hideg-meleg ruhát; 
● strandfelszerelést; 
● maximum 2 telefont (mert anyut-aput fel kell hívni, hogy azt mondták a szervezők, 

hogy minden rendben veled); 
● tisztálkodó csomagot (jó, ha a szobában nem csak egy fogkefe van); 

https://www.bmejegy.hu/termek/bme-kjk-gt-2021-golya-reszveteli-dij/
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● költőpénzt; 
● védettségi igazolvány 
● pár dolog, ami mindig otthon marad: személyi iratok, törölköző, szemüveg, 

kontaktlencse, na és persze az említett feladat; 
● és persze jókedvet (ha mégsem hoznál, semmi gond, majd itt kapsz). 

 

A találkozó Balatonlelle felső 
vasútállomásnál lesz, augusztus 20-án 
10:00-től 12:00-ig. Ha a vonatod később ér be, 
akkor mailben, SMS-ben vagy facebookon írd 
meg, hogy mikor érkezel. 

 

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 4 számosságú 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. Jó móka, próbáld meg, sok sikert hozzá! 

Mibe is kerül ez Neked? 30000 forintba, és hogy mit is ígérünk Neked ezért cserébe? 

● 3 nap a Balatonlellei Ifjúsági Táborban, 
● reggeli, ebéd, vacsora, 
● sportprogramok, 
● vetélkedők 
● a kar hagyományainak megismerése, 
● másik 170 gólya, 
● rengeteg információ, 
● jó hangulat és baráti légkör, 
● 1 gólyatáboros örök emlék póló, 
● a kari vezetés tájékoztatója, 
● a kari Hallgatói Képviselet és a Mentor Gárda tájékoztatója, 
● egyéb előadások, amik segítik az egyetemi és budapesti életedet, 

https://www.facebook.com/KJKHOK/
https://www.facebook.com/kjkmentorgarda/
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● 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. 

Előző évek kérdései alapján: 

● Naprakész friss információkért csatlakozz a Facebookon is: 
https://fb.me/e/5d87qrxGa 

● Nem sátortábor, szóval nem kell félni, hogy mi lesz, ha esik vagy fúj a szél. 
● Ha vegetáriánus vagy, liszt, laktóz, gyógyszer vagy bármi egyébre érzékeny vagy, 

akkor azt jelezd a jelentkezésnél és utána megbeszéljük a lehetőségeket, ez ne 
legyen akadály a részvételednél. 

● Ha mondjuk utolsó nap már más programod is van, azt is meg tudjuk beszélni. 
● 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! 

 

Nagy Fruzsina  

Rendezvényfelelős 

BME KJK HK 

nagy.fruzsina@kozlekkar.hu 

+36 70 3622625 

 

 

https://fb.me/e/5d87qrxGa
mailto:nagy.fruzsina@kozlekkar.hu

