
                                               
 
 
Kedves leendő kollégista – Innentől Gólya! 
 
Először is, mint a délutáni talkshowkban szokás, engedd meg, hogy tegeződjünk. Gratulálunk sikeres 

felvételidhez, mind a Főiskolára, mind Kollégiumunkba! És csak hogy ki ne ess a gyakorlatból, egy újabb 

jelentkezés elé nézel, most a „Fészekrakó 2016” táborbaba! 

Részvételi díj: 2.500,- Ft 

 

A Fészekrakó ideje: 2016. augusztus 28–30.   
(Beköltözés minden elsőéves kollégista számára: 2016. augusztus 28. - vasárnap - 8.00–13.30-ig ) 
Azok érkezzenek korábban, akik közelebb laknak, hogy a beköltözés folyamatos legyen! 

Helye: leendő lakhelyed, a Kollégium (1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10.) 
 
Hogy mit kell tenned, hogy gólyatársaiddal részt vehess rajta? 

1. Olvasd végig figyelmesen ezt a meghívót! 

2. Majd olvasd el még egyszer, mert valami biztos elkerülte a figyelmedet!  

3. Küldj egy Jelentkezési lap-ot a feszekrako2016@gmail.com címre augusztus 22. 23:59-

ig. 

A levélben feltétlenül add meg neved és a (jó!) Neptun kódod, valamint a tárgy rovatba írd be: 

Fészekrakó!  

4.  Pakold össze mindazt, ami 3 napra kell. Ehhez egy kis segítség: 

Mit hozz a Fészekrakóra: 

1. Magadat 

2. 3+n napi hideg-meleg ruhát (nemi jellegből adódóan n=3 nap lányoknál,  

n=max. 1 nap fiúknál) 

3. BKV bérletet (erősen ajánlott!), pontosabban erre pénzt! 

4. Maximum két telefont (mert anyut-aput fel kell hívni) 

5. Tisztálkodó csomagot (jó, ha a szobában nem csak egy fogkefe van) 

6. Sportcipőt, mert lesznek vetélkedők, ahol még jól jöhet… 

7. Döglött állatból csak annyit, amennyit aznap estig elfogyasztasz (azaz anyu 10-nél több 

szendvicset ne készítsen és az ételhordó is otthon maradhat, ez nem a Hal a tortán) 

MEGHÍVÓ      
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8. És pár dolog, ami mindig otthon marad: személyi iratok, törölköző, karate klubtagsági, epres 

gumióvszer, kokárda 

Mit ne hozz: 

1. Testedre tetoválva a Kollégium alaprajzát és csőhálózatát 

2. Oklevelet, hogy a Megasztár válogatáson 13567. helyet értél el 

3. Családi fotókat, ereklyéket (mekkora halat fogtál, első randid stb.) 

4. A teljes dedikált Barátok közt képgyűjteményed és Győzike relikviáit 

5. Tanáraid ajánlóleveleit, hogy milyen rendes gyerek vagy (ez majd kiderül élőben) 

6. Fűnyíró, síbakancs, karácsonyfaégő, betonkeverő stb.  

Amit „KÖSZ” ha hozol: 

1. jókedv 

2. életerő 

3. 40 C° meleget (elég, ha mindenki csak 1C°-ot hoz) 

Mibe is kerül ez Neked? 2.500,- HUF-ba! És hogy mit ígérünk Neked ezért cserébe? 

  3 nap Budapest szívében, zöldövezetben 

  szállás 

  sétahajókázás a Dunán 

  vidám hangulat 

  másik 120 gólya 

  rengeteg információ 

  jó hangulat, baráti légkör 

  1db „Fészekrakó 2016”-os örök emlék póló 

  a kollégiumi hallgatói képviselet tájékoztatója 

  egyéb előadások, amik segítik a főiskolai és budapesti életedet 

  esténként változatos és szórakoztató programok 

 az a hatalmas előny, hogy a beiratkozásnál a kollégium lakóinak majdnem felét már ismered,    

     vannak közös élményeitek és nem néz rád 400 idegen szempár, hogy Te meg ki is vagy? 

A Fészekrakóig további kellemes nyarat kíván: 

 
      

 
        Szabó Barbara sk.        Bálint Imre sk. 

                KOB-elnök                       kollégiumvezető 
            

                                                        
…és a Szervezők 
 
 



 
 

 

 

 

2016. augusztus 28. (vasárnap) 
 

 

8:00 - 13:30 Berepülés (Beköltözés) 
14:00 - 14:30 Tájékoztató 

15:00 - 16:30 Fészekrakás I. 
17:00 - 19:30 Hódító hadjárat  

19:30 - 21:00 Szünet (Regenerálódás) 
21:00 - 1:00 Teaház és buli – Fészekrakás II. 

 

 

2016. augusztus 29. (hétfő) 
 

9:30 - 10:00 Napi eligazítás  
10:00 - 12:00 Felkészülés a Stadt Rallyra 

13:00 - 13:20 Relax time 
13:30 Irány a Margitsziget! 

Este: Fészekrakás III. 
 

 

2016. augusztus 30. (kedd) 
 

9:00 - 15:00 Stadt Rally  
18:00 Indulás hajókázni! 
19:00 - 21:00 Hajókázás 

 
 
 

Szeretettel várunk! 
 

 


