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Kedves Kisgólyák!

Balázs Dániel
BTK HÖK
főszervező

Először is engedd meg, hogy gratuláljak ahhoz, hogy felvételt nyertél
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karára!
Ezzel az ország legjobb vidéki egyetemének egyik legnívósabb karának
hallgatója lettél.
Szeged igazi egyetemi város, amely lendületes és fiatalos légkörével hódítja meg a hallgatók szívét. Az első állomás, amely segít
megismerni a szegedi egyetemi életet, nem is lehetne más, mint a
GÓLYATÁBOR! Nem éri meg kihagyni, hiszen ez egy életre szóló kaland
és óriási buli, ahol felejthetetlen élményekkel gazdagodhatsz és
számtalan barátra tehetsz szert.
Szegedet részben a pezsgő éjszakai élete teszi igazán hallgatóbaráttá, így szeretnénk, ha ezt is megismernétek, az esti bulik és
sztárfellépők által.
Fontos azonban megemlíteni, hogy ez nem csak egy „fesztivál”,
a bulizás mellett szeretnénk minden segítséget megadni ahhoz, hogy
sikeresen kezd meg az első egyetemi évedet. Megismerkedhetsz
leendő csoporttársaiddal, hasznos tanácsokhoz juthatsz a szakoddal kapcsolatban a felsőbb évesektől, megmutatjuk, hogyan
kell használni a Neptunt és elmondjuk, hogyan részesülhetsz
különböző ösztöndíjakban.
Természetesen a vírus- és veszélyhelyzetnek megfelelően szervezzük a tábort és minden egészségügyi előírást betartunk, így
semmi sem akadályoz meg abban, hogy életed legjobb bulijának
részese legyél.
Felejthetetlen élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodhatsz, így hát ne habozz, csatlakozz hozzánk a „Napfény városában”!
Mi már nagyon várjuk, hogy találkozhassunk veled!

Kedves Zenészek!
Sok szeretettel köszöntelek Titeket a Szegedi Tudományegyetem
leghangosabb karán, a BBMK-n!
Mielőtt szeptembertől belevetnétek magatokat a nagybetűs
életbe, figyelmetekbe ajánlom életetek egyik legjobb egyetemi
buliját, a BTK-ZMK Gólyatábort. A 3 napos táborban megismerkedhettek más karokkal, láthatjátok, hogy a bölcsészek és a
zenészek milyen önfeledten tudnak egymással bulizni.
A tájékoztató előadásokon bepillantást nyerhettek a hallgatók által már jól ismert egyetemi rendszerekbe, valamint nem
utolsó sorban barátokra tehettek szert, mert valójában erről
szól ez a bizonyos „GT”.
Várlak Benneteket,
találkozzunk 11-én a Gólyatáborban!

Ecseri Roland
BBMK HÖK-Elnök

Kedves Elsőéves Hallgatók!

Dr. Gyenge Zoltán
SZTE BTK dékán

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Szegedi Tudomány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új hallgatójaként!
A Szegedi Tudományegyetem évek óta minden mérvadó ranglista alapján
az ország egyeteme. A kar pedig az egyetem 12 kara közül a HVG ranglista alapján a legjobb kar, és országosan is a legjobb bölcsészkar
az oktatói kiválóság szempontjából. Ez megmutatkozik abban, hogy
az idén minden karon csökkent vagy stagnált a jelentkezők létszáma,
nálunk viszont emelkedett. Remélem, Önök is úgy érzik majd, hogy
a lehető legjobban döntöttek, amikor a szegedi egyetem bölcsészkarára
jelentkeztek. A kar nemzetközi kapcsolatai kiválóak, évről évre nem
csupán a külföldi hallgatók aránya nő, de a magyar hallgatók lehetősége is, hogy résztanulmányokat folytassanak külföldön. A nemzetközi
környezet, a világban kiemelt helyen jegyzett könyvtári infrastruktúra
lehetőséget ad arra, hogy versenyképes tudást szerezzenek, majd
sikerrel helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. Használják hát ki
a lehetőségeket. Mi segítünk ebben.
Ugyanakkor ne feledjük, hogy az egyetem mellett egy rendkívül élhető, gazdag programokat kínáló városba érkeztek.
Akik szegediek, azok már tudják ezt. Akik nem, hamarosan
megtapasztalják.
Itt jó élni, jó tanulni, amit jól mutat, hogy a 2021-es
Condé Nast Traveler szerint Oxford, Heidelberg és Bologna
mellett egyedüli magyarként Szeged benne van a top 10 egyetemi
város listájában.
Tanulmányaikhoz sok sikert kívánok, találkozunk szeptemberben!

Kedves Elsőéves Hallgatók!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Szegedi Tudományegyetem
Bartók Béla Művészeti Karának új hallgatóiként!
A Szegedi Tudományegyetem a különböző ranglisták és felmérések szerint az ország egyik legkiválóbb egyeteme. A karunk az egyetem 12 kara
között számbelileg a legkisebb, de egyik legdinamikusabban fejlődő
kara. Terveink szerint, néhány év múlva a zenészek mellett a vizuális
művészettel foglalkozó hallgatókat is gólyáink között szeretnénk üdvözölni.
Bízom benne, a következő esztendők igazolni fogják döntésük helyességét, hogy a művészeti karra jelentkeztek. Bizonyosak lehetnek benne,
hogy egyetemi éveikben a munkával töltött felkészülésük során olyan
tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodnak majd, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy életük azon az úton induljon el, melyen azt
eltervezték.
A BBMK nemzetközi kapcsolatai kiemelkedők, amit nem csak a külföldi
hallgatók számának évről-évre történő dinamikus növekedése, hanem
a magyar hallgatók külföldön történő résztanulmányi lehetőségeinek bővülése is bizonyít. Az egyetem presztízse, a nemzetközi
környezet, a világban kiemelt helyen jegyzett magyar zenekultúra biztosítja, hogy versenyképes tudást szerezzenek, majd
sikerrel helyezkedjenek el a zenei életben és megbecsült tagjai
lehessenek szakmai közösségüknek.
Bíztatom Önöket és egyben kívánom, hogy a lehető legjobban éljenek a lehetőségeikkel. Mi minden segítséget megadunk, hogy kitűzött
céljaikat elérjék. Biztos vagyok abban is, hogy az egyik legkedveltebb
egyetemi város, Szeged szintén emlékezetes élményeket fog nyújtani az
elkövetkező években. Legyenek büszkék, hogy a 2021-ben centenáriumi
évfordulóját ünneplő Szegedi Tudományegyetem polgárai lettek.
Tanulmányaikhoz sok erőt, jó egészséget, sikeres, felejthetetlen diákéveket kívánok, találkozunk szeptemberben!

Dr. Nátyi Róbert
BBMK dékán

Fontos infomációk!
Időpont_2021. augusztus 11. (szerda) 10:00–augusztus 14. (szombat)
Helyszín_A Gólyatábornak idén a Szeri Kemping ad otthont.

(6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.)
A szállás a kemping területén lesz, sátrakban, amelyről mindenki magának gondoskodik. A tábort biztonsági szolgálat védi, csak a karszalaggal rendelkezők
számára szabad a bejárás. (Vendégeket, barátokat nem áll módunkban beengedni.)

Ellátás_Napi háromszori étkezést biztosítunk (a jelentkezési díj tartalmazza). Ebből

kettő meleg étel, viszont a reggeli szendvics-jellegű lesz. Ezüst étkészlet nincs,
a tálalás tábori. 2021. augusztus 11-én, amikor megérkeztek a táborba csak vacsorát tudunk biztosítani, kérlek erre figyeljetek.
A büfében elsősorban jókedvre derítő italokat és üdítőket árulnak. A tábor területére alkoholt behozni tilos, ezt a biztonsági őrök érkezéskor
ellenőrzik.

Utazás

Természetesen egyénileg is érkezhetsz hozzánk, de csoportos utazásra is lesz lehetőség.
Ez még szervezés alatt áll, de figyelmesen kövesd a BTK-BBMK Gólyatábor 2021-es csoportját,
ahol időben tájékoztatni fogunk Titeket a lehetőségekről!

Facebook csoportok

Keresd a Facebookon az „SZTE BTK-BBMK Gólyatábor 2021” csoportot! Ha csatlakozol,
itt minden kérdésedre választ kapsz, illetve még a tábor előtt megismerheted
leendő főgólyáidat, valamint évfolyamtársaidat.
NAGYON SZÉPEN KÉRÜNK BENNETEKET, HOGY NE HOZZATOK LÉTRE KÜLÖN CSOPORTOKAT!
A fentihez csatlakoznak a szervezők és a főgólyák is.
Külön fórumokon nem kaptok érdemleges választ a kérdéseitekre és általában
ezekben terjednek a félreértelmezett információk is.
Kedveld az SZTE BTK HÖK nevű oldalt facebookon és instagramon
is, hogy ne maradj le semmiről!

Jelentkezés és a regisztráció menete
1. lépés: www.golyatabor.hu-n jelentkezési űrlap kitöltése
2. lépés: Befizetés → A gólyatábor összege 18 000 Ft
Kizárólag banki átutalással várjuk a Gólyatábori díj befizetésétaz alábbi névre:

,,JÓZSEF ATTILA EGYESÜLET” 50468328-10003970-00000000 (Takarékbank Zrt.)
Az átutalás közlemény rovatába írjátok bele a teljes neveteket (ne a szüleitekét!),
a Gólyatábor nevét és az évszámot (BTK, BBMK 2021), valamint a lakcímeteket, ha még belefér. A befizetést csak ezen információk birtokában tudjuk beazonosítani.
Külföldről történő utalás esetén további adatok:

IBAN: HU75 5046 8328 1000 3970 0000 0000, SWIFT CODE: TAKBHUHB
Példa: Minta Boglárka, BTK, BBMK 2021, Szeged, Minta utca 1.

Befizetési határidő: 2021. augusztus 9. 23:59.
A gólyatábor összege 18 000 Ft,
mely tartalmazza a szállás díját, a napi háromszori étkezést
és a programokat.
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a tábor részvételi
feltétele a jelentkezés, a TÁBOR DÍJÁNAK BEFIZETÉSE és a védettséget igazoló okmány. A táborba az átutalás bizonylatát
és védettséget igazoló okmányt (és annak másolatát) is hozd
magaddal, mert csak így tudunk beengedni a tábor területére!*
* Mivel a Gólyatábor zenés-táncos rendezvénynek minősül, így a belépés
a hatályos szabályozások szerint szigorúan csak védettségi igazolványnyal vagy az oltást igazoló hivatalos okmánnyal lehetséges!

Programok

AUGUSZTUS 11., SZERDA
10:00–16:00: Gólyák érkezése, regisztráció, csapatok beosztása
16:00–18:00: Ismerkedés, csapatépítés
18:00–19:00: Vacsora
19:00–20:00: Megnyitó és „ünnepélyes” dékáni köszöntő
20:00–04:00: Esti buli Dj Dzsi

AUGUSZTUS 12., CSÜTÖRTŐK
09:00–10:00: Reggeli
10:00–11:00: Csapatépítő, csapatbemutatóra való készülés
11:00: EHÖK Roadshow kezdete
12:00–13:00: Ebéd
14:0–17:00: Szakos tájékoztatók
18:00–19:00: Vacsora
19:00–20:00: Sörgolf/Sörpong a Nyugi kert
és a PIXEL kitelepülésével
20:00–04:00: Esti buli, zenél: Groovehouse,
DJ Dzsi, Edo Denova, SunCity Brass

AUGUSZTUS 13. PÉNTEK
09:00–10:00: Reggeli
10:00-12:00: Csapatépítés
12:00–13:00: Ebéd
14:00–15:00: Csapatbemutatók
15:00 – 18:00: Tábori vetélkedő
22:00–04:00: Közös buli
zenél: DJ Dzsi, Hagus
AUGUSZTUS 14. SZOMBAT
8:00-11:30 mindenki pakol, hazamegy!
A programváltozás jogát fenntartjuk.
Mivel a gólyatábor nem kiképzőtábor, az időpontok viszonylagosak...

Programok
Koncertek

Groovehouse
A zenekar, mely a születésetek előtt alakult meg, egészen
pontosan 1997-ben főképp pop-rock számokat játszik. A csodálatos hangú énekesnő, Judy egy remek koncert keretében
fog veletek elVÁNDORolni az ELMÚLT NYÁRba, amire HAJNALban
is szeretettel emlékszünk vissza. Ha nem értenétek az utalásokat érdemes ellátogatni az együttes Youtube csatornájára
és szemezgetni a jobbnál jobb felvételekből.
DJ DZSI
A jó (mi több, űberkirály) hangulatról a BTK rezidens
DJ-je, Dr. Lutz Gábor, alias DJ Dzsi gondoskodik már
hosszú évek óta. Hogy miért szeretjük Őt?
Sajnos nincs elég hely, hogy felsoroljuk, de a
party szempontjából 2 dolgot kell tudnod róla:
az első és legfontosabb, Dzsinél addig tart a buli,
amíg az utolsó ember el nem hagyja a helyszínt (tesztelve).
Ha utálod azokat a DJ-ket, akik a számkéréseidet rendszeresen
figyelmen kívül hagyják, akkor Dzsit imádni fogod, hiszen ő a
legelvetemültebb dalkérésed is örömmel teljesíti. Emellett a
spanyol blokkja a legmenőbb dolog a földön!
Meglepődnél, milyen széles a repertoárja, de ha saját magad győződnél meg róla gyere el a Gólyatáborba és teszteld le magad!

HAGUS
A bölcsész-zenész gólyatáborok állandó résztvevője Hagus,
aki nem olyan régen még az Aud Max padjait koptatta lelkes (?)
anglisztika szakos hallgatóként. Stílusával már több hazai
fesztiválon is bizonyított, DJ versenyeken előkelő helyezéseket ért el.
2014-ben pedig az egyetemi DJ verseny I. helyét is megszerezte.
Minden, ami basszus zene, frissen ropogósan talp alá tálalva, ez Hagus elve.
Közösségi média:
Facebook: @hagusmusic_Instagram: @hagusmusic_TikTok: @hagusmusic

VETÉLKEDŐK
Sorversenyek, némi alkohol, kreatív feladatok, játékok, ismerkedős feladatok és olyan sportok,
amiket biztos nem látsz az olimpián... ;) Legyen elég ennyi, a java maradjon meglepetés. Annyi
biztos, hogy itt kiélheted minden kreativitásodat és szereplési vágyadat.
Fontos tudnod: abban veszel részt, amiben szeretnél. A saját elhatározásod, hogy mit csinálsz, mit fogyasztasz, senki sem fog ráderőltetni semmit. A játékok, vetélkedők során az
egészségügyi előírásokat betartjuk.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A GT nagy előnye, hogy minden kötetlen. Rendhagyó, laza tájékoztatókon értesülhetsz a
fontos infokról, amik meghatározzák majd egyetemi pályafutásodat. Az általános tájékoztatókon többek között megtudhatod: milyen ösztöndíjakra vagy jogosult, hogyan
pályázhatsz különböző támogatásokra, mit tartogat számodra az egyetem kulturális élete, hogyan sportolhatsz az egyetemen belül, milyen lehetőségeid
vannak részt vállalni a hallgatói közéletben, mire kell figyelned a a
beiratkozáskor és a félévkezdésnél, hogyan igazodhatsz el a Neptunban. Mindezt tapasztalt, felsőéves hallgatók és hallgatói önkormányzati képviselők közvetítik, érthetően és lényegretörően,
a szabályzatok nyelve helyett magyarul.

SZAKOS TÁJÉKOZTATÓK
Felsőévesektől halgattok az általatok választott szak sajátosságairól, követelményeiről. Ha eljössz, szeptemberben Te már tudni
fogod, milyen órákat és melyik tanárnál érdemes felvenned. Speciális ösztöndíjakról és gyakorlati lehetőségekről is értesülhetsz.
Hasznos infokat kaphatsz arról, mire érdemes szakosodnod, milyen
minort válassz. (Az is kiderül, hogy mi az a minor.)

EGYÉB PROGRAMOK
Ha alvás nélkül is képes vagy létezni, a délelőtti szieszták ideje alatt szabadtéri
sportokkal, játékokkal múlathatod az idődet. Továbbá mi is garantáljuk, hogy napközben
sem fogsz unatkozni, rengeteg meglepetéssel készülünk!

HOGY TUDD, MIRŐL IS VAN SZÓ, KERESD AZ ALÁBBI VIDEÓKAT
SZTE BTK-ZMK Gólyatábor 2019–Aftermovie
SZTE BTK-ZMK Gólyatábor 2019-Promófilm
SZTE BTK-ZMK Gólyatábor 2019-Mit ad a gólyatábor?
SZTE BTK-ZMK Gólyatábor 2018-Aftermovie
SZTE BTK-ZMK Gólyatábor 2017-Aftermovie
SZTE BTK-ZMK Gólyatábor 2017-Promófilm

GY.I.K.
MIT HOZZAK MAGAMMAL?
Mindenképp hozd magaddal a felvételi értesítőt, vagy annak másolatát, illetve a fontosabb okmányaidat (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya), a jelentkezési díj átutalásáról szóló bizonylatot, költőpénzt.
Mindenképpen hozz szabad téren, fűben üldögélésre alkalmas göncöket, „játszós” ruhát. Ne hozz semmi olyat,
ami drága, amit féltesz ha elhagyod, eltörik, festékes lesz stb. Ne hozz magaddal aranyékszert, magassarkút, estélyi ruhát. Tökéletesen megleszel a telefonoddal, semmi esetre se hozz tabletet, iPodot, iMac-et,
még asztali számítógépet se, mert azért lesz a tábor, hogy ismerkedj és jól érezd magad, nem pedig, hogy
kockulj. Hidd el lesz elég program, ami leköt majd!
FONTOS tudnod, hogy a tábortól messze található Nemzeti Dohánybolt, ezért előre gondoskodj a mindennapi
„nikotinszálaidról”, illetve hozz magaddal szúnyog- és kullancsriasztót.
MIKOR ÉRKEZHETEK?
Bármikor jöhetsz, augusztus 16-án 16:00 után is és későbbi napokon is. Ebben az esetben kérünk, vedd fel
velünk a kapcsolatot (lsd. füzet végén). Sajnos akkor is a teljes összeget kell befizetned, ha napokkal később jössz.
KIJÁRHATOK A TÁBORBÓL?
Nem szeretnénk, ha bárkinek baja esne, ezért lehetőleg csapattal és főgólyával menj vásárolni, stb. Ha
szegedi vagy, akkor is költözz be! A tábori élmény nem az igazi, ha ingázol. Ha otthon alszol, nem fogod
átérezni a hangulatot és ha hazajársz is ugyanannyiba kerül a tábor.
MIÉRT JÖJJEK EL?
Mindegy, hogy bulizás vagy, a tájékoztatók miatt jönnél vagy csak a csoporttársaidat szeretnéd megismerni –
itt mindenki megtalálja a helyét! Csak rajtad múlik, hogy mit hozol ki ebből a pár napból. A gólyatábor egyszeri alkalom, ha nem jössz el, Neked nem jut más, minthogy évekig a többiek noszalgiázását hallgathatod...

Sok szeretettel várunk!
SZTE
T
E
f
i

BTK HÖK
06 62 544 881 (ügyeleti időben!)
hok.szte.btk@gmail.com
sztebtkhok/?ref=ts&fref=ts
szte.btk.hok

Várunk szeretettel

Gólyatábor 2021.

Itt a helyed, mert...

Támogatóink

BORPONT
w w w. b o r p o n t . c o m

