
Ask to join! - Összerázó Hét 2021 

Hétfő 

Időpont Tevékenység Helyszín 

9:00 -10:00 Tanévnyitó 

ünnepély 

Aula 

10:00 – 

11:30 

Egyetemi ismertető Aula 

12: 00-13:20 Szakkoordinátor óra Szakonkénti terembeosztás* 

14:00-15:00 HÖK- Tájékoztató Aula 

15:00-17:00 Játék-koktél Aula + Placc + az egyetem környéke 

17:00-20:00 Szabad program  

20:00-02:00 Gitárest és tábortűz Placc (rossz idő esetén Aula – tábortűz 

nélkül) 

 

Első nap: 

9:00 – 11:10 Tanévnyitó ünnepély (Gólyák köszöntése, Rektori köszöntőbeszéd, Dékáni köszöntőbeszéd, 

HÖK-elnök köszöntőbeszéde, fogadalomtétel).  

10:00 – 11:13 Egyetemi ismertető (Tanárképző intézet bemutatása, könyvtár bemutatása, 

munkavédelem).  

12: 00– 13:20 Szakkoordinátor óra (a gólyák szakonként előre leosztott termekbe vonulnak, ahol 

résztvesznek az első szakkoordinátor órájukon) 

14:00 – 15:00 HÖK-Tájékoztató (a gólyák visszavonulnak a megnyitó helyszínére, ahol a HÖK rövid 

bemutatót tart a tevékenységeiről, illetve részletesen ismerteti az Összerázó Hét programját) 

15: 00 – 17: 00 Játék-koktél (a gólyák csoportos leosztás után ismerkedős játékokban vesznek részt, 

illetve különféle tevékenységeket folytatnak a mentoraikkal) 

17: 00 – 20:00 Szabad program 

20:00 – 02:00 Gitárest és tábortűz (Rossz idő esetén a tábortűz elmarad, a gitárest pedig az Aulában kap 

helyet, ahol a további ismerkedést közös éneklés követi) 

 

*Szakonkénti terembeosztás: 

Szak Terem 

Számítástechnika, Távközlés, Automatizálás 114-es terem 

Informatika, Szoftverfejlesztés 230-as terem 

Gépészmérnöki, Mechatronika 231-es terem  

Kommunikáció és közkapcsolatok C06-os terem (C-épület) 

Fordító és tolmács C07-es terem (C-épület) 

Tájépítészet 130-as terem  

Kertészmérnöki 131-es terem 

Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások  C227-es terem (C-épület) 

Mesteri szakok 114-es terem (17:00) 

 



Kedd  

Időpont Tevékenység Helyszín 

8:30-11:00 Műszaki szakcsoport 

informatika-felmérő 

tesztje* 

114-es terem 

11:00-15:00 Előadások összeállítása Kampusz 

15:00-16:00 Meglepetés Placc 

16:30-19:00 Előadások bemutatása Kampusz 

20:00-02:00 BUS party Bus Bistro Café 

 

Második nap: 

8:30-11:00 Gyülekezés az alulában – Műszaki szakcsoport informatika-felmérő tesztje (Informatika, 

Számítástechnika, Automatika és Alkalmazott Informatika, Infokommunikációs Hálózatok és 

Rendszerek, Mechatronika és Gépészmérnöki szakok ÖSSZES hallgatójának)  

11:00-15:00 Előadások összeállítása (a csoportokra leosztott gólyáknak egy adott témában bizonyos 

tényezőket figyelemben tartva rövid előadást kell készíteniük) 

15:00-16:00 Meglepetés (A meglepetés az meglepetés, nem árulhatunk el róla bővebb információt.) 

16:30- 20:00 Előadások bemutatása (a korábban említett előadások bemutatásra kerülnek, egy zsűri 

jelenlétében díjazzák az első 3 helyezettet) 

20:00- 02:00 Bus party (zárt körű teraszozás, beszélgetés) 

 

*Aki teheti, hozzon magával laptopot! 

 



Szerda – aki teheti, hozzon magával laptopot! 

Időpont Tevékenység Helyszín 

12:00-13:00 Érkezés  

Lorenzovici László előadás 

 Interaktív beszélgetés Dr. 

Finna Judit egyetemi 

orvossal és Dr. Páll Áronnal 

C07 terem (C-épület, 

Bentlakás mellett) 

13:00-15:00 Tárgyfelvétel, tudnivalók 

ismertetése, személyi 

iratcsomót tartalmazó 

mappák begyűjtése 

Aula, szakonként leosztott 

termek 

16:00-17:00 Közös szendvicsezés Placc, Aula 

17:30-21:00 Társas est Aula 

 

Harmadik nap: 

12:00-13:00 Érkezés (C-épület) (Interaktív Covid-19 tájékoztató a C épület tágas előadójában, innen majd 

a szervezők átirányítják a gólyákat az Aulába, onnan pedig a leosztott termeikbe, hogy részt tudjanak 

venni a Neptun-rendszerhez való eligazításon) 

13:00-15:00 Tárgyfelvétel és Tudnivalók ismertetése (a szakkoordinátorok és felsőbb évfolyamokba járók 

Neptun-rendszer tájékoztatót tartanak, amely során elmagyarázzák, hogyan kell a Neptun felületet 

használni) 

15:00-16:00 Közös szendvicsezés (Jó étvágyat kívánunk hozzá!) 

16:30-21:00 Társas Est (Az Aulában a Játszma.ro jóvoltából különböző társasjátékokat játszhatnak 

közösen a gólyák és a felsőbb évfolyamok hallgatói) 

 

  



Csütörtök 

Időpont Tevékenység Helyszín 

12:30-13:00 Érkezés Placc 

13:00-14:00 Harácsolás Kampusz területe 

14:00-16:30 Sapitour Sapientia kampusz 

17:00-19:00 Méta A tó előtti téren 

21:00-02:00 Placcos buli Placc 

 

Negyedik nap: 

12:30-13:00 Érkezés (Gyülekezés a placcon és szükség esetén új csoportok kialakítása) 

13:00-14:00 Harácsolás (A csoportokra osztott gólyáknak különböző nehézségi fokú feladatokat kell 

minél kreatívabb módon megoldaniuk, a végeredményt egy zsűri értékeli) 

14:00-16:30 Sapitour (A gólyáknak az egyetem területén szétszórt állomásokon áthaladva különböző 

ügyességi próbákat kell teljesíteniük. Az eddig szerzett pontok összesítése után az első három csapat 

jutalomban részesül.) 

17:00-19:00 Méta (Közös métázás a tó előtt lévő területen a „régi motorosok”, azaz a felső évfolyamba 

járó diákok jóvoltából) 

21:00- 02:00 Placcosbuli (DJ, jókedv, tánc – moderált keretek között, figyelembe véve az előírt 

járványügyi eljárásokat) 

 

  



Péntek 

Időpont Tevékenység Helyszín 

15:30-16:00 Érkezés Placc 

16:00-00:00 Relax time Kövessétek 

figyelemmel a 

HÖK közösségi 

média oldalait! 

 

Ötödik nap: 

15:30 – 16:00 Érkezés 

16:00 – 24:00 Relax Time (Ez a nap a szervezőké, de ha arra téved egy gólya, szívesen látják őket is a 

kötetlen programon.) 

 

 

 


