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Drága Gólyánk!
Az alábbiakban a Gólyatábor megkezdéséhez szükséges legfontosabb ismereteket közöljük:
1. Beérkezés

a.) Ideje: 2022. augusztus 11-14.
b.) Érkezés: 2022. augusztus 11-én 9 és 12 óra között (balról zárt, jobbról nyitott
intervallum). Kéretik pontosnak tűnni, mert 17:00-kor kezdődik dékáni megnyitó, ahol
a gólyaesküt is letehetitek.
c.) Helye:Ceglédfürdői Diáktábor (Cegléd, Fürdő út, 2700).
d.) Megközelítés: avagy hol lakik Gólya Tibor?


Ha kocsival jössz vagy gólyalábon…

…Szegedről elindulsz Budapest felé az M5-ös autópályán, Lajosmizsénél kell majd lejönni
az autópályáról. Ezen útszakasztól kezdve javasoljuk a GPS használatát, mert mi is csak azzal
tudunk odajutni. Amennyiben nem szeretnél autópályán menni, keresd az 5-ös utat, egészen
Kecskemétig. Ezek után szintén javasoljuk a GPS használatát.
Ha a saját autóddal jössz, akkor az autó kulcsát le kell adnod a főszervezőnek, aki azt
gondosan elzárja.


Ha vonattal jössz…

… Javasoljuk, hogy ebben az esetben a lent említett gólyacsoportban beszéljetek össze, hogy
együtt tudjatok indulni Ceglédre. A szegedi vasútállomásról indul vonat Cegléd felé. A
menetrendről a www.menetrendek.hu weboldalról tájékozódhatsz. A ceglédi vasútállomáson
fognak rátok várni a lelkes madárvédők, akik elkísérnek a tábor helyszínére.


Ha elvesztél…

Bár nem nagy fortély a tábor megközelítése, ha nem jönne össze, kérdezősködj, stoppolj,
estére húzd meg magad egy gólyafészekben stb. Legvégső esetben hívd a madárvédő klub
forróvonalát, annak tagjai majd befognak.
Madárvédő Klub Hotline:
Sági Áron: +36 30 300 1012
Szrnka Aliz: +36 30 883 9438
Szombathelyi Anna: +36 70 597 5181
 Ha nem jössz…
… annyiban külön instrukciókra az utazással kapcsolatban nincs szükség, csak otthon kell
ücsörögnöd egy fotelban, TV-t nézve, míg leendő évfolyamtársaid jót buliznak.
2. Táborozás
Kb. 150-en leszünk, különböző méretű és ágyösszetételű szobákban, szobák mellett, ágyak
alatt. Beérkezéskor mindenki elfoglalja lakás céljára rendelt, fedett helyiségét és ágyállását.
Étkezés gyanánt minden nap reggelit, ebédet és vacsorát is kapunk – a jóltápláltság jegyében
(ez alól az érkezés és az elutazás napjai a kivételek, amikor csak vacsorát, illetve reggelit
kapunk). Ha ételérzékenységgel küzdesz, vagy vegetáriánus életmódot folytatsz, ne aggódj
rólad sem fogunk megfeledkezni. Amennyiben vegán vagy kérjük, vedd fel a kapcsolatot
egyik madárvédőnkkel Facebookon.
A tábor megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges felszerelések listája:
-

elszántság

-

jókedv

-

fürdőcucc (gatya vagy fecske, bikini), amortizálható ruházati cikkek tetőtől talpig

-

általad előirányzott költőpénz, kérjük hozz magaddal készpénzt is (aprót), a bevásárlások

miatt
-

mindenféle szúnyog és rovar riasztó-távoltartó-ölő szer

-

ajánlott kiegészítők: strandon használatos (játék) eszközök, különösen vizipisztoly/puska,
meg amit jónak látsz. Kártya, búgócsiga, csattogós lepke, doboló bohóc, mézeskalács
olvasó, pótszemüveg, horgolnivaló…

-

mindenféle vicces partykellék, felfújható cápa, partyszemüveg, lézerkard, bármi

A hely fekvéséből adódóan, ha a dohányzás káros szenvedélyeid közé tartozik, mindenképp
gondoskodj megfelelő mennyiségű nikotinról, hiszen bolt elérhető távolságban nem lesz.
Amennyiben úgy gondolod, a napi háromszori étkezés nem lesz elég, valamint szeretnél
esetleg nagyobb mennyiségben vizet hozni, erről is gondoskodj, mivel a tábor ideje alatt
maximum 1-2 alkalommal szervezünk bevásárlást.

A tábor területén és a tábor ideje alatt szigorúan tilos a kábítószer birtoklása és
fogyasztása!
A tábor programja szerteágazó, változatos és sokrétű, valamint az utolsó pillanatban is alakul
(ez inkább bővülést jelenthet). Szerepel benne n db vetélkedő, k db tájékoztató az
elkövetkezendő min. 4 évre választott életformáddal kapcsolatban, m db estély, illetve
kellemes és egyéb meglepetések. A konkrét programot beérkezéskor kapod meg, persze ne
vedd készpénznek, hiszen mint már jeleztük, biztosan változni fog.
Fontos: Ne ess kétségbe, egységbe, n-ségbe, ha netán nem vettek fel kollégiumba! Szegeden
sokan lakunk albérletben, ez immár népszokássá nőtte ki magát. A GT megfelelő alkalom arra
is, hogy megtaláld álmaid albérlőtársait.
Kizárólag banki átutalással várjuk a Gólyatábori díj befizetését az alábbi névre: „SZTE
HALLGATÓIÉRT

KÖZHASZNÚ

ALAPÍTVÁNY”

50468328-10003994-00000000

(Takarékbank Zrt.).
Az átutalás közlemény rovatába írjátok be a teljes neveteket (ne apuét, anyuét, a tesód
koleszos lakótársáét) a Gólyatábor nevét és az évszámot (ÁJTK 2022), valamint a
lakcímeteket, ha még belefér. A befizetést csak ezen információk birtokában tudjuk
beazonosítani.
Külföldről történő utalás esetén további adatok: IBAN: HU64 5046 8328 1000 3994 0000
0000
SWIFT CODE: TAKBHUHB
Példa: Gólya Tibor, ÁJTK Gólyatábor 2022, 7545, Csajágaröcsöge alsó, Fő utca 8.
Befizetési határidő: 2022.augusztus 8. 23:59.

A gólyatábor összege 21 000 Ft, mely tartalmazza a szállás díját, a napi háromszori étkezést,
a programokat.
Az ÁTUTALÁSI BIZONYLATOT HOZD MAGADDAL A TÁBORBA, ahová ennek
ellenőrzése után léphetsz be.
Idén lehetőséged lesz a Kari Gólyatáborban való részvétellel együtt a The Welcome Camp
Összegyetemi Gólyatáborban is részt venni. A gólyatáborban kapsz majd egy kupont,
amellyel majd kedvezményesen juthatsz hozzá jegyedhez. A jegy ára 2500 Ft lesz, melyet a
TIK-nél tudsz majd megvásárolni.
Utolsó lépésként pedig lépj be Facebookon „ XXII SZTE ÁJTK GÓLYATÁBOR 2022” nevű
csoportba, hogy minden információról időben értesülj.

Szeged, 2022. július 21.

Kitörő jókedvvel a találkozás reményében:
Sági Áron , Szrnka Aliz, Szombathelyi Anna
hivatásos Gólyahírnökök

