
FB/Pécsiközgáz Gólyatábor 2022.

Hogyan jutsz el a táborba?
Idén a Gólyatábor Pécsett a Szalay László kollégiumban és annak 
területén lesz megtartva, de ne izgulj, lesz bőven annyi program, 
hogy a szobákba csak aludni fogtok járni.
Ha egyáltalán fogtok aludni...

Busszal:Busszal: Seniorjaitok már tűkön ülve fognak várni benneteket a 
48-as téri buszmegállóban. Ha távolsági busszal jössz, less rá a 
menetrendek.hu-ra, vagy keress fel minket és segítünk ebben is.

Autóval: A kollégium mellett lévő Tudásközpont parkolójában,
illetve a kollégium saját parkolójában, korlátozott parkolóhellyel 
rendelkező, ingyenes parkolási lehetőség van.

A lényeg, hogy legyél ott!

Hogyan jutsz el a táborba?
Idén a Gólyatábor Pécsett a Szalay László kollégiumban és annak 
területén lesz megtartva, de ne izgulj, lesz bőven annyi program, 
hogy a szobákba csak aludni fogtok járni.
Ha egyáltalán fogtok aludni...

Busszal:

A Gólyatábor a Pécsiközgázos élet első mérföldköve, melynek 
minden perce arról szól, hogy megismerd a leendő évfolyam és 
csoporttársaidat. Csapatokba szegődve fogjátok együtt eltölteni 
ezt a 3 napot, vetélkedőket leküzdve, játékos feladatokat
megoldva.

EEmellett megismerkedhetsz a felsőbbévesekkel, akik sokszor 
hasznos információkkal tudnak szolgálni mielőtt megkezdődik az 
egyetem. Természetesen a szórakozásról sem feledkezünk meg, 
minden este más fellépő lesz a hangulatfelelős.

Ismerkedj, tájékozódj és kezd meg velünk az egyetemi éveidet!

A programról röviden

Most, hogy akár Te is részese lehetsz a Pécsiközgáz életének, 
eljött az ideje, hogy pár napra kiszakadj a hétköznapokból és 

részt vegyél a Pécsiközgáz Gólyatáborban!
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Jelentkezésed akkor lesz hivatalos, ha legkésőbb augusztus 15-ig kitöl-
töd az online regisztrációs felületet (melyet majd a Facebook oldalun-
kon és a FB eseményben teszünk közzé), illetve SimplePayen keresztül 
befizeted a Gólyatábor regisztrációs díját (a regisztráció végén tudod 
ezt megtenni). Csak akkor lesz hivatalos a jelentkezésed, ha a fenti
teendőket elvégezted. Kövess bennünket FB-on és instán is, mert a
legfontosabb infókat mindig ott fogod megtalálni.

FONTOS! Csak az első 250 jelentkezőnek tudunk helyet biztosítani.
Ha tudtál regisztrálni és befizetted a díjat, akkor egyenes az út a legki-
rályabb három napba, amit mi röviden csak „GT-nek” hívunk. Ne habozz 
túl sokáig, mert lemaradsz életed legjobb és legmeghatározóbb élmé-
nyéről! Ne hagyd az utolsó pillanatra, mert megbánod!

A jegy tartalmazza a szállást, külön lány és fiú szobákkal és külön
fürdővel, WC-vel. Általában 3-4 fő kerül egy blokkba, ágyneműt kaptok.
Napi kétszeri étkezést biztosítunk (ebéd és vacsora, viszont az első 
napon, azaz augusztus 20-án csak vacsorát kaptok). De nyugi a tábor
területén működő büfében mindenféle finomság kapható, így termé-
szetesen ott is csillapíthatod majd étvágyadat.

Élelmiszerboltba, dohányboltba nem lesz lehetőségetek menni és a 
tábor területét engedély nélkül tilos elhagyni, ezért így készüljetek!

Gólyacsomag: A tábor regisztrációjánál minden gólya kap egy kis
csomagot, amely tartalmaz: gólyapólót, repoharat, napszemüveget, és
(lányok esetében) vászontáskát, (fiúk esetében) GYMBaget..

A részvételi díj 30.000 Ft.

Meleg ruha: Rossz idő esetére, illetve a késő esti órákra.
Fürdőruha: Lesznek olyan játékos feladatok, ahol esetleg vizes vagy 
koszos lehetsz, ezért ez a legegyszerűbb öltözet ilyenkor.
Hálózsák: Ágynemű helyett, vagy ha fázós vagy.
Gyógyszereid: Ha szedsz valamilyen gyógyszert, esetleg allergiás vagy.
Ezt majd jelezd is kérlek nekünk és az orvosoknak a táborban is.
ÁÁsványvíz: Fontos a hidratálás!
Elosztó, powerbank: Életmentő lehet a szobában/nap közben
1-2 hosszabbító, elosztó, külső aksi. (áram=hatalom)
Rágcsa, egyéb étel: Ha megéheznél...

Mit hozz magaddal?

Minden, amit tudnod kell...



www.ktk.pte.huwww.facebook.com/pecsikozgaz@ptektkhot

www.facebook.com/kozgaz.szerda@kozgazszerda

A Hallgatói Önkormányzati Testület – röviden csak HÖT – egy olyan öt 
főből álló hallgatói csoport, amely azért működik, hogy a hallgatóság 
mindennapi életét minél változatosabbá, könnyebbé tegye az egye-
tem falain belül és kívül is.

Mint HÖT, legfontosabb feladatunk az egyetemen hallgatóink érdek-
képviselete a belső szervekkel, osztályokkal, oktatókkal, illetve a külső 
partnerekkel történő tárgyalások, egyeztetések. Hatáskörünkbe egya-
ránt tartozik a méltán híres pécsiközgázos diákélet megismertetése 
és megőrzése, különböző kulturális programok koordinálásával és 
azok megfelelő publikálásával, valamint különféle oktatási ügyekben 
nyújtunk információt, segítünk az egyetemi eljárásmódok elsajátítá
sában.  A HÖT törekszik arra, hogy a régió vállalataival egyre szorosabb 
és széleskörűbb kapcsolatokat alakítson ki, ami nagyban hozzájárul a 
hallgatóink szakmai fejlődéséhez, karrierlehetőségeik megalapozásá-
hoz.

Munkánkba bárki, bármikor betekintést nyerhet, szívesen megmutat-
juk, hogy mit is csinálunk, hogy is működik testületünk az egyetemen 
belül, és ha kedvetek van, alkalom adtán be is segíthettek nekünk a 
munkákba. Ha bármi kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal!

A “Közgáz Szerda” fogalomként égett bele a 
pécsi éjszakai életbe az elmúlt évek során.
A város legnépszerűbb hétköznapi egyetemi
bulisorozatán persze a leendő közgazdászokon 
kívül a PTE valamennyi hallgatóját is szívesen 
látjuk.
JegJegyezzétek meg: Ha szerda, akkor Közgáz 
Szerda és ahány szerda, annyi történet!

KÉRDÉSED VAN? NE TARTSD MAGADBAN!
KERESS MINKET BÁTRAN!

NO DE KIK IS VAGYUNK MI VALÓJÁBAN?

HERCZEG TÜNDE
kulturális referens
+36 70 387 0887

herczeg.tunde@ktk.pte.hu

KISS VIRÁG
PR- és Információs referens

+36 20 965 3897
kiss.virag.viktoria@pte.hu

SZABÓ FLÓRA
tanulmányi referens
+36 70 431 6343

flora.szabo91@gmail.com

FUCHS BENCE
elnökhelyettes
+36 30 599 1667

fuchs.bence@pte.hu

SÜTŐ RICHÁRD
elnök

+36 30 622 4434
suto.richard@pte.hu


