Kedves gólyák!
Áder Niki vagyok és még mielőtt felmerülne
bennetek a kérdés, egyből meg is válaszolom:
nem, nem rokonom Áder János. Egyébként
ötödéves magyar-angol osztatlan tanáris
vagyok,
az
ELTE
BTK
Hallgatói
Önkormányzatában pedig a Tanulmányi
Bizottsági elnöki posztját töltöm be immáron
második éve. Két évig őrsvezetőként
erősítettem a gólyatábor-szervezők táborát,
tavaly mint “jolly joker” segítettem, ahol
tudtam, idén pedig mint főszervező igyekszem
minden tőlem telhetőt megtenni azért, hogy
legalább annyira király és felejthetetlen
élményekkel gazdagodjatok, mint én anno
gólyaként.
A
gólyatábor
élmény,
összetartozás, tánc, csapatszellem, nyitottság,
ismerkedés… bár valójában szavakba sem
tudom önteni, hogy mi mindent jelent
számomra.
Várom, hogy ti is részesei legyetek ezeknek a
csodás élményeknek és hogy végre
találkozzunk! 😍

Sziasztok!
Antal Réka vagyok, elsőéves ukrán
mesterszakos hallgató. Idén lesz a
harmadik gólyatáborom, amiből
másodszorra leszek őrsvezető. Saját
gólyatáboromban
nagyon
jó
barátokra tettem szert, és egy remek
élménnyel gazdagodtam, tavaly
pedig egy szuper csapatnak lehettem
az őrsvezetője. Készüljetek fel arra,
hogy ez lesz életetek legjobb 3
napja, amit soha nem fogtok
elfelejteni. Nagyon várom már,
hogy találkozzunk és bulizzunk egy
jót. #gyerejólesz

Sziasztok! Antalóczy Zsanna vagyok
történelem
és
magyar
osztatlan
tanárszakos végzős hallgató. Az idén
negyedik alkalommal leszek őrsvezető a
gólyatáborban. Itt megismerhetitek leendő
szaktársaitokat, barátaitokat, és azokat a
felsőbb éveseket, akiktől bátran kérhettek
segítséget az elkövetkező hónapok, évek
során.
Ha szeretnétek minél többet megtudni
arról, hogy mi vár rátok az egyetemi
éveitek alatt, élményeket szerezni,
találkozzunk Lellén!

Sziasztok!
Bérczes Luca vagyok, negyedéves
angol-francia tanár szakos hallgató.
Az idei lesz a negyedik
gólyatáborom, harmadszorra leszek
őrsvezető. Már nagyon izgatott
vagyok, és alig várom, hogy
találkozhassam végre veletek.
Remélem, hozzá tudlak majd titeket
segíteni ahhoz, hogy ez a pár nap
tele legyen remek és felejthetetlen
élményekkel, ami az eddigi
tapasztalataimból kiindulva, nem
lesz nehéz feladat. Megéri eljönni,
mert semmiből nem lesz hiány.

Sziasztok, kedves gólyák!
Bognár Fanninak hívnak, és egy éve
gyarapítom a germanisztika BA-sok sorát az
ELTE-n, illetve friss tagként a HÖK-ös hallgatók
táborát tanulmányi referensként. Az egy év ugyan
nem tűnhet sok időnek, de talán pont ezért
szolgálhatok élő példaként, hogy milyen hamar
átjárhat valakit a germános, és úgy általában a
BTK-s lelkesedés.
Bárhol, bármikor, de kizárólag maximum
hangerővel képes vagyok bármelyik remek
indulónkat kiabálni, de a maga nemes
egyszerűségével a germanisztika szó kántálása a
személyes kedvencem. Ha épp nem kántálok,
akkor is nagyon könnyen fellelhető vagyok rossz
szóviccek, jó sörök, random eszmefuttatások és
furcsa zeneszámok közelében. Utóbbiakra nagyon
szívesen táncolok, de sajnos évek óta nem tudom
megválaszolni a kérdést, hogy milyen stílusban is,
de ígérem, ha bármi más egyetemmel kapcsolatos
kérdéssel fordultok hozzám, legjobb tudásommal
igyekszem segíteni nektek a gólyatáborban is,
illetve germános gólyaévetek alatt.
Ha esetleg még mindig gondolkoztok
azon, hogy jöjjetek e a gólyatáborba, akkor muszáj
elmondanom, hogy a legjobb nyárzáró buli, amit el
tudtok képzelni, ami közben megalapozza az
egyetemi hangulatot, barátokat és rengeteg hasznos
tudnivalóval lát el benneteket.
Szóval h ajr á, hajr á, ott találkozunk!
Sziaszia mélyen tisztelt iskola- és tábortársam!
Bundschuh Andris vagyok, és szeptembertől már
harmadik éve leszek anglisztikás itt a
bölcsészkaron. A lellei gólyatábor lesz nekem a
második, amiben őrsvezetőként terelgetni foglak
titeket, és már naagyon várom! A saját, illetve a
tavalyi gólyatáboromat is életem legjobb 3-4
napjaként emlegetem mindenkinek azóta is, és
ebben semmi túlzás nincsen. Annyi minden fog
veletek-velünk történni, hogy csak a hazaúton
ücsörögve kaptok a fejetekhez majd, hogy már
vége is.
Már most látom magunkat, ahogy csapatjuk
esténként a buliban, remélem ti is annyira szerettek
táncolni, mint én! Ha az én csapatomba kerülsz,
ami a leginkább szeretném, hogy a szemed előtt
lebegjen az az, hogy semmi nem ciki, add
önmagad, legyél laza, de ha nem, akkor is imádni
fogunk :)
Keressetek bármivel, specializálódtam: Nicki
Minajban, kontaktlencse vészhelyzetben, twitter
lingoban, tánciban, meg abban, hogy három napig
elfeledtessek veletek mindent, ami bánt :)
Sziget who?

Sziasztok!
Czeglédi Márk Barnabásnak hívnak, a
Barnabásra és annak bármilyen becézésére
hallgatok.
Szeptemberben a második évemet kezdem
történelem alapszakon, 2019 tavaszától pedig
a Történeti
Intézeti Képviseletben tevékenykedem
tanulmányi referensként, így bármilyen
kérdéssel forduljatok
hozzám bizalommal. Ez lesz az első
Gólyatábor ahol őrsvezetőként leszek jelen,
igyekszem majd a
maximumot kihozni magamból, hogy
legalább olyan jó élményekkel távozzatok
Lelléről mint én
tavaly. Készüljetek végtelen energiával, mert
lent nem lesz megállás.
Amiről megismertek: Ha egy viszonylag
magas nyakigláb srácot láttok, akinek a
mozgása a ritmus és
koordináltság minden apró részletét nélkülözi
és esetleg sör is van a kezében, na az leszek
én!
Lent találkozunk!
#csakatöriszak

Egy ember odalép az ELTE BTK Gólyatábor
italpultjához:
- Jó napot, egy viszkit kérek! - mondja
idegesen.
- Jó napot! - mondja a pultos - Mi ez a nagy
idegesség?
- Semmi extra, csak nagyon megszomjaztam
itt a teendőkben. Kaphatnék akkor egy
viszkit?
- Milyen nagy teendőkben? - kérdezi
kíváncsian a kocsmáros.
- Őrsvezető vagyok itt, néha elég kimerítő tud
lenni. Szóval örülnék a viszkimnek.
- Á, értem. Első alkalom itt a gólyatáborban?
- Neeeeem, már több éve járok le, nem is ez
az első őrsöm, mert igen, néha kimerítő, de
összességében nagyon szeretek itt lenni. De a
merítésről jut eszembe, tényleg nagyon
szomjas vagyok, megkaphatnám az italomat?
- Több éve? És mit tanul az egyetemen?
- Kínait. - vágja rá, egyre idegesebben - De
most már tényleg hagy igyak már.
- Rendben, örülök, hogy megismerhettem,
Pultos Péter a nevem. Önt hogy hívják?
- Csicsek Zoli vagyok. Kitöltené már azt a
rohadt viszkit?
- Rendben, töltöm is, hányat?
- Ha hányat, akkor nem kérek!!!

Sziasztok kedveskék!
Csizmadia Fanninak hívnak és szeptembertől
kezdem a 3. évemet magyar alapszakos
hallgatóként. A kezdetek kezdetén, mint
adminisztrációs referens tevékenykedtem, az
elmúlt félévtől pedig az Ellenőrző Bizottság
és a HÖK iroda titkárságának munkáját
igyekszem segíteni.
Az idei gólyatábor szervezésén belül az a
megtiszteltetés ért, hogy őrsvezető lehetek.
Szeretném, ha hozzám hasonlóan ti is
szívmelengető, élménydús időszakot
élhetnétek meg gólyaként. A tábor remek
lehetőség arra, hogy még mielőtt elkezdődne
az egyetemi élet, bulizzatok egy hatalmasat,
és felejthetetlen emlékeket szerezzetek. Azt
szeretném, hogy
segítségemmel/segítségünkkel betekintést
nyerjetek az ELTE berkeibe és szimpatikus
ismeretlenekből igazi barátokká, összetartó
csapattá váljatok a hét végére.
Alig várom, hogy megismerjelek titeket,
további szép nyarat és szerintem semmiképp
ne hagyjátok ki a gólyatábort! ♥

Szia Uram!
Csortos Csaba vagyok, harmad éves
szabad bölcsész film specializációval.
Emlékszem, hogy az én gólyatáboromban
mennyi hasznos infót kaptunk az
őrsvezetőinktől (és, hogy azokból milyen
keveset jegyeztem meg), amik nagyban
megkönnyítették az egyetemi életem
elkezdését. Illetve, hogy mennyi klassz
emberrel ismerkedtem meg a saját és más
szakokról valamint a HÖKből.
Ez lesz a harmadik gólyatáborom, de az
első őrsvezetőként (tavaly fotós voltam).
Igyekszem majd nektek minél több
hasznos infót, tippet, praktikát átadni (pl.
hol a legjobb kakilni az egyetemen), hogy
lehetőleg minél simábban tudjatok
kiigazodni az egyetemi rendszerben és a
neptunban. Ezek mellett pedig diszkrét
mennyiségben bulikázni is fogunk, rossz
vicc versenytől egészen a Pumped Gabó
táncversenyig bármi belefér amit
szeretnétek.

Helló szia gólyababa!
Panka vagyok, harmadéves szabad bölcsi,
esztétika specializációval. A Szabad
bölcsészeti és Médiakutatási Intézetek
hallgatói képviseletének elnöke vagyok
valamint a BTK-n tanuló mini emberkék
egyike. Idén leszek másodszor őrsvezető,
így amit garantálni tudok, hogy mellettem
lesz sok tánc, üvöltve éneklés, meg minden
is. Ha rám hallgattok gyorsan jelentkeztek
a gólyatáborba, hiszen ez lehet az
egyetemi életetek megalapozója.
Találkozzunk a táncparketten!
#csakazSZMI

Sziasztok!
Bianka vagyok, MA másodéves
régészhallgató és négy éve az Intézeti
Képviselet tagja. Elkötelezett régész
tanonc, aki a népvándorláskor titkainak
felkutatása mellett, a római provinciák
régészetébe merült bele az elmúlt
években. Emellett fontos számomra az
egyetem és a régészeti intézet által
nyújtott közösségi élet, amelynek aktív
részese vagyok és erre csak buzdítani
tudok mindenkit. Intézeti képviselőként a
legfontosabb számomra, hogy segítséget
nyújtsak hallgatótársaimnak a felmerülő
problémákban, főleg a gólyáknak az
egyetem első pár hetében, amikor
rengeteg új dologgal kell szembenézniük.
Így bátran forduljatok hozzám bármi
problémátok, vagy kérdésetek van!
Találkozzunk a gólyatáborban, hogy egy
hatalmas bulival indítsuk a szemesztert!
:D

Sziasztok!
Fésű Anna Magdolna vagyok, de nagyon
sokan Idának hívnak (és bármelyikre
hallgatok!). Második évemet kezdem
Alkalmazott nyelvészet mesteren, emellett
a HÖK iroda titkárságvezetője és a
Tudományos Bizottság tagja vagyok. Ez
lesz az ötödik gólyatáborom, és minden
évben egyre jobban várom! Számomra a
legeslegeslegeslegjobb dolog a GT-ben,
hogy olyan energiaforrásaidat használod
fel, amikről nem is tudtad, hogy léteznek,
és ezért végig tudod tolni kb 0-24ben az
egészet úgy, hogy közben olyan
emberekkel ismerkedsz meg, akik az
életed mindennapi részévé válnak.
Számomra ezért is több ez a gólyatábor,
mint egy sima tábor vagy akár egy
fesztivál!
Remélem, hogy Ti is hasonlóan élvezni
fogjátok! Hamarosan találkozunk :) !

Hello-hello!
Én Gyüre Detti vagyok, harmadéves
angol-orosz osztatlan tanáris hallgató. A
Szláv és Balti Filológiai Intézeti
Képviseletben tevékenykedem, mint
tanulmányi referens, így ha bármi
kérdésetek lenne, bátran forduljatok
hozzám. Idei lesz az első gólyatáborom
őrsvezetőként és biztos vagyok benne,
hogy legalább olyan izgatottan várom ezt,
mint ti!
Az én gólyatáboromra túlzás nélkül
mondhatom, hogy életem egyik
legmeghatározóbb élménye volt. Rengeteg
új embert ismertem meg, sokat tanultam
és bátran ki merem jelenteni, hogy sok
dologban változtam a gimi óta jó irányba.
Valószínűleg minden este a koncerteken
az első sorban fogom csapatni veletek és
torom szakadtából üvöltöm majd az
elhangzó nótákat. Remélem minél többen
jöttök és találkozunk Lellén! Vétek lenne
kihagyni. 😉
#rumadai #nincsenhangotok #csakaSzláv

Szia Mindenki!
Horváth Kata vagyok, harmadéves
média alapszakos, film minoros (ezt
majd mind elmagyarázzuk) hallgató.
A nyarad legmenőbb eseményén
már túl vagy; felvettek az ELTE
BTKra. Most jöhet egy ennél is
menőbb; az ELTE BTK
Gólyafesztivál. Találkozzunk
Balatonlellén, ahol a soha véget
nem érő unikornisvarázslat és
rengeteg új barát vár mindenkit!

Szervusztok!
Horváth Marcell vagyok,
másodéves néprajzos. Tavaly,
amikor idekerültem azt sem tudtam,
hogy hol áll a fejem. Gyanítom,
valami hasonló helyzetben vagytok
most ti is. A Neptun, az addig még
szokatlan tanrend, a hatalmas
kampusz mind-mind újdonság volt
számomra. Többnyire ezek miatt az
újdonságok miatt is akartam HÖKös lenni, hogy segíthessek majd
eligazodni az utánam jövőknek,
Nektek! Remélem, jól fogjátok
érezni magatokat a gólyatáborban;
és ne feledjétek, bármilyen
kérdéssel, problémával nyugodtan
fordulhattok hozzám!

Sziasztok gólyák!
Horváth Rozália vagyok, angol-francia
tanáris hallgató. A HÖK-ben a
Romanisztikai Intézeti Képviselet elnöke,
illetve a Külügyi Bizottság elnöke,
úgyhogy ha nem is leszek az őrsvezetőd,
remélem az Erasmus+ és egyéb külföldi
lehetőségek kapcsán mindannyiótokkal
találkozom!
2015 óta látogatom az ELTE BTK
gólyatáborait, és azt kell mondjam, hogy
ez a kedvenc pár napom az évben.
Használjátok ki ezt a 3 napot, legyetek
vidámak, lelkesek, bulizósak,
beszélgetősek, és térjetek haza
felejthetetlen élményekkel.
Jó pakolást mindenkinek (a buliszerkót ne
hagyjátok otthon), tali a tánctéren!

Sziasztok, kedves Gólyák!
Horváth Tündi vagyok, szeptembertől
másodéves történelem-orosz osztatlan
tanárszakos hallgató. Tavasz óta a
Történeti Intézeti Képviseletben
tevékenykedem, mint tanulmányi referens.
Először is gratulálok a sikeres
felvételitekhez! Már most egy szuper
csapat tagjai vagytok és ahhoz, hogy ez a
kapocs még szorosabb legyen egy igazán
izgalmas és élményekben gazdag hetet
fogunk eltölteni együtt Balatonlellén. 😊
Engem, mint őrsvezetőt fogtok majd
megtalálni a GT-ben.

Várunk Titeket sok-sok szeretettel!
Találkozunk Lellén!😊

Kedves gólyák!
Illek
Niki
vagyok,
harmadéves
informatikus
könyvtáros
hallgató.
Tavalyelőtt még gólyaként, idén már
őrsvezetőként van szerencsém eljutni a
gólyatáborba.
Gólyaként
nagyon
gondolkodtam, hogy érdemes-e elmenni,
vagy inkább hagyjam ki. Végül ott
ismertem meg a nemcsak a szaktársaim
nagyrészét, hanem más szakokról is
csodálatos emberekkel találkozhattam. Ha
újrakezdeném,
akkor
most
már
gondolkodás nélkül jelentkeznék.
Már
nagyon
várom,
hogy
megismerhesselek titeket, remélem, hogy
minél többen eljöttök. Mutassuk meg
együtt, hogy a könyvtárosok is tudnak
bulizni, bontsuk meg a csendben olvasás
sztereotípiáját!
#csakazelte
#csakakönyvtár
Sziasztok kedves gólyák!
Jancsó Dorka vagyok immáron második
éve
az
ELTE
BTK
Hallgatói
Önkormányzatának elnöke. Szeptembertől
végzős évemet fogom megkezdeni
Egyetemünk
filmtudomány
mesterképzésén, így míg nektek az első,
nekem az utolsó gólyatáborom lesz az
idei. Éppen ezért az elsőszámú
törekvésem
a
rendezvény
főszervezőjeként, hogy egy olyan élményt
nyújthassunk nektek, amit soha nem
fogtok elfelejteni! Ebben segítségemre
lesz négy év szervezői tapasztalat és egy
csodálatos
csapat,
akiket
bátran
kereshettek, ha bármilyen kérdésetek
adódna.
Velem a gólyatábor alatt kevesebbet
fogtok találkozni, mint az őrsvezetőitekkel
és gólyatársaitokkal, de az esti bulikban
mindig megtaláltok majd az első sorban
egy narancssárga napszemcsiben! Én
mindenképpen azon fogok dolgozni, hogy
számotokra felejthetetlen legyen ez az
élmény, a többi már csak rajtatok múlik!
Találkozzunk Lellén!

Sziasztok, kedves Gólyák!
Kálmán Levente vagyok, harmadéves angolfrancia OT-s hallgató, latin pop enthusiast és
idén másodjára őrsvezető kedves kis karunk
gólyatáborában.
A saját gólyatáborom túlzás nélkül életem
egyik legjobb bulija volt, és nagyon
szeretném, ha ti is hasonló élményekkel
távoznátok idén Lelléről. A rendezvényen
valószínűleg egy pohár vodka-szódával a
kezemben találhattok meg. Ha barátkozni
szeretnétek, gyertek, és kérdezzétek meg,
hogy szerintem miért ez a tökéletes ital.😍
Az egyetemi életben egyébként tanulmányi
referensként is tevékenykedem, úgyhogy a
végtelen mókán és kacagáson túl nyugodtan
keressetek - első sorban a romanisztikások minden ügyes-bajos kérdésben, igyekszem a
seítségetekre lenni.😁😁
Találkozzunk Lellén!
💖🇫🇷🇮🇹🇵🇹🇷🇴🇪🇸💖

Sziasztok! Kémenes Boró vagyok,
harmadéves média BA-s, filó minoros
leányzó. Az elmúlt években rengeteg
fantasztikus élménnyel gazdagodtam a
BTK-n és egyértelműen a Gólyatáor volt a
legemlékezetesebb mind közül. Tudom,
hogy nagyon ijesztőnek tűnhet ez a
teljesen más világ, amibe
belecsöppentetek, de nem kell aggódni! A
GT az a hely, ahol együtt eltakarítjuk a
gátlásaitokat és a félelmeiteket, hogy majd
új barátokat szerezve könnyedén
léphessetek be életetek legmenőbb
szakaszába, az egyetemista éveitekbe.
Készüljetek, mert hatalmas unikornis
varázsos ereszdelahajammal várunk
benneteket Balatonlellén! Ott tali!

Sziasztok!
Kingl Dorka vagyok, második csodás
évemet fogom kezdeni szeptemberben az
ELTE-n, mint anglisztika BA-s hallgató.
Egy csodás éve tevékenykedem a HÖKben és az idei gólyatáborban őrsvezető
leszek.
A saját gólyatáborom atomkirály volt, sok
embert megismertem, belemotivált abba,
hogy hökös legyek és eloszlatta bennem a
félelmeimet az egyetemmel kapcsolatban,
amik, lássuk be, voltak bőven lol.
Remélem az idei gólyatábor számotokra is
ilyen lesz!!
Magamról annyit, hogy se normálisan
bemutatkozni, se helyesen írni nem tudok,
ettől függetlenül mindenben a
rendelkezésetekre állok, Lellén
megtömjük a mulatáskát.
Csóóóóók

Kedves Gólyák!
Kollár
Veronika
vagyok,
harmadéves
angol-német
tanárszakos hallgató. Ez lesz idén a
harmadik gólyatáborom és már
nagyon
várom!!
A
saját
gólyatáboromból több maradandó
emléket és barátságot őrzök, tavaly
pedig őrsvezetőként egy szuper
csapat
részese
lehettem,
és
szerintem idén sem lesz ez másként
;) Gyertek el és bulizzunk együtt
Lellén, hogy emlékezetes legyen az
évkezdés!

Szervusztok!
Koós Niki vagyok, angol-média OT
szakos, a HÖK lelkes tagja. Egy
dolgot ígérhetek nektek, és az nem
más, mint az unikornis varázs. A mi
őrsünknél az egyszarvúké a
főszerep, hiszen a média
szakosoknak eme szent állat a
kabalája, így a GT végére mi is
eggyé válunk. Szivárványra fel!
(Ui.: A képen éppen unikornisokra
vadásztam, csak apukám útban
volt.)

Kedves Gólyák!
Kovács Miklós Dániel vagyok (Dani),
harmadéves magyar-történelem osztatlan
tanári szakos hallgató. Az eddigi félévekben
részt vettem kisebb és nagyobb kari
rendezvényeink szervezésében, vagy
fotósként is segítettem ezeken az év során.
Leginkább magyar szakos programok
szervezését és lebonyolítását végzem más
közéleti referens kollegákkal együtt.
Rendelkezem némi tapasztalattal az osztatlan
tanár szakkal (OT) kapcsolatban és talán
tudok egy két tippet, trükköt mesélni nektek a
kepzésről .
Egyéb random info: Eszméletlenül szeretem a
kutyákat, végre meglett a jogsim, baristaként
egy kávézóban dolgozom.
Remélem nemsokára találkozunk a
Gólyatáborban!

Helló-helló sziasztok kedves gólyák!
Kurdics Zoltán Gábor a nevem s immáron
harmadik évemet kezdem a töri szakon. 2018
tavasza óta segítem a HÖKös munkát, közéleti
referensként nagyrészt a programszervezés és a
kommunikáció területén garázdálkodom, idén
tavasz óta már az EHÖK-ben is, valamint a
csodálatos Pakbiz renoméját is sikerül időről-időre
építeni-bontani.
Az idei Gólyatáborban két megtisztelő feladat is
jutott számomra: egyrészt programfelelősként azért
dolgozom, hogy a buli sose haljon meg és olyan
közösség jöjjön létre, amibe mindannyian szívesen
és büszkén tartoznánk.
Valamint egy sokkal személyesebb megbízatásom
is lesz, mert idén őrsöt is vezetek. Céljaim nem
lehetnek mások, mint hogy kicsibe is
megpróbáljam elősegíteni a nagy célokat, de
legfőképp mégis abban akarok segíteni, hogy
minél jobban érezzétek magatokat. Én a saját
gólyatáboromat és a tavalyit (amin már
szervezőként vettem részt) is életem legszebb hetei
közt tartom számon, az őrsömmel mai napig
összejárunk, s szívből kívánom, hogy ti is valami
hasonlót vagy akár még jobbat éljetek át!
Balatonlellén találkozunk, könnyen megismertek
borzalmas tánctudásomról és fura zoknijaimról én
már nagyon várom, remélem ti is!
Addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jók!

Sziasztok! Lakatos Dorina vagyok, idén
kezdem az ötödik évemet magyartörténelem osztatlan tanáris hallgatóként.
Ez most a negyedik gólyatáborom lesz,
őrsvezetőként a harmadik, és most is nagy
izgalommal várom az augusztus végét.
Számomra a gólyatábor csodás napokat
jelentett, ahol szuper emberekkel
ismerkedhettem meg, akikkel végig
táncoltuk az éjszakákat, együtt énekeltük
sokadjára is a Rumadait. Bízom benne,
hogy ti is - bár álmosan és kevés
megmaradt hanggal - de fantasztikus
élményekkel tértek haza majd a GT után.
Találkozzunk Lellén, jelentkezzetek
gyorsan, le ne maradjatok! ;) :)

Sziasztok!
Lakos Sára Nyina vagyok, harmadéves
japán szakos hallgató. Ez lesz az első
gólyatáborom, amin őrsvezetőként fogok
részt venni. Sajnos a saját
gólyatáboromról lemaradtam, amit azóta
is bánok, a többiek elmondása alapján
fergeteges buli volt. Remélem ti is nagyon
jól fogjátok érezni magatokat.
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Ha bármi kérdésetek van, hozzám bátran
fordulhattok, mindenben igyekszek
segíteni.
Remélem hozzám hasonlóan már ti is
nagyon várjátok a gólyatábort. Alig
várom, hogy megismerhesselek
benneteket, hamarosan találkozunk!

Sziasztok Kedves Gólyák!
Lippai Dorka vagyok, másodéves
anglisztika alapszakos hallgató és
másodjára fogok részt venni a
gólyatáborban,
idén
először
őrsvezetőként. A tavalyi gólyatábor
felejthetetlen élmény volt számomra,
ahonnan jó barátokkal tértem haza.
Ígérem azon leszek majd, hogy
segítsek nektek is pozitív élményeket
szerezni Lellén, hogy ez a négy nap
hasonlóan
emlékezetessé
váljon
számotokra is! Leendő csapatomnak
üzenem:
bátran
keressetek
fel
bármilyen kérdéssel, óhajjal, sóhajjal
és panasszal – legyen az akár sulis
eredetű vagy csak egy szimpla
napszúrás – mert biztos találunk rá
valami megoldást:)

Sziasztok Gólyák!
Maliga Dávid vagyok, végzős történész
alapszakos, filmminoros hallgató, a
Történeti Intézet Hallgatói
Érdekképviseletének Pályázati Referense.
Gólyatáboros pályafutásom során eddig
megfordultam természetesen gólyaként,
PakBizesként és most Őrsvezetőként
leszek részese ennek a vízválasztó
eseménynek. Sajnos gecikártyával is
rendelkezem már, amit olvasva most
biztosan vakarod a fejed, de ezt majd
mind megtudod. Rólam egyenlőre ennyit,
most Te következel! Találkozzunk a
Balatonon! :)
(Ezen a képen én vagyok az első
gólyatáboromban, csak hogy lássátok, ide
mindenkit is beengednek.)

Sziasztok kedves Gólyák,
Mayer Kata vagyok és egészen
hihetetlenül régóta koptatom az ELTE
BTK padjait - szeptemberben kezdem az
ötödik évemet német-magyar osztatlan
tanárszakon.
Már harmadik éve vagyok a BTK HÖK
Germanisztikai Intézeti Képviseletének
elnöke, emellett pedig az Egyetemi HÖKben szociális alelnökként tevékenykedem,
így bármilyen ügyes-bajos kérdéssel
keressetek meg bátran. :)
Idén ötödik alkalommal fogok egy
ugráló-kántáló
német
zászlóvá
transzformálódni a gt idejére és
garantálom, hogy minden erőmmel azon
leszek, hogy Nektek is olyan csodálatos
ELTE BTK gólyatáborotok legyen,
akárcsak az enyém volt anno.
Plusz, ha valahol felcsendül a Shape of
You, akkor én ott leszek!
Bis bald! ❤

Sziasztok! Mentes Rebeka vagyok,
szeptembertől másodéves spanyol szakos
hallgató. Az idei gólyatábor nagyon
különleges lesz számomra, hiszen először
veszek részt őrsvezetőként a táborban,
tavaly még a gólyák táborát erősítettem.
Célom, hogy legalább olyan jól
szórakozzatok, annyit bulizzatok, annyi
embert ismerjetek meg, mint én tavaly, és
hogy a Rumadai és a Bájoló a tábor
végére többet jelentsenek számotokra,
mint egyszerű dalok.
Bármilyen kérdéssel, óhaj-sóhajjal
nyugodtan forduljatok hozzám a tábor
előtt, alatt és után is. Remélem, már ti is
legalább annyira izgatottak vagytok, mint
én. Találkozunk augusztus utolsó hetében
Lellén ( esélyesebben valahol a pult
környékén hehe)! :)

Hello!
Miklós-Kovács Bernát vagyok,
szeptembertől harmadéves török
szakos hallgató. A HÖK-ön belül az
Orientalisztikai Intézet tanulmányi
referensi és elnöki pozícióját töltöm
be. Az idei lesz az első
gólyatáborom őrsvezetőként, és ha
abból indulok ki, hogy az enyém
mennyire királyra sikeredett, akkor
biztosíthatlak, hogy az idei is
legalább annyira fullos lesz.
Remélem minél több orientes
gólyával találkozunk lent, és együtt
öregbítjük tovább az intézetünk
hírnevét. Lent tala.

Sziasztok!
Mrázik Isti vagyok, szeptembertől
harmadéves magyar alapszakos
hallgató, a Magyar Szakos Hallgatói
Érdekképviselet elnöke. Magamról
annyit, hogy főként a nyelvészet
érdekel,
tudományos
pályára
készülök.
Szeretem
a
horrorfilmeket, a Gyűrűk Urát, a
tetoválásokat. Ezt a hármat ötvözöm
is. Az egyetemen szeretek ezerrel
pörögni, a legtöbb eseményen részt
veszek. Idén másodjára fogok őrsöt
vezetni,
az
előző
évi
tapasztalatokkal a hátam mögött
igyekszem csodássá varázsolni
számotokra a gólyatábort.
Én már nagyon izgulok, remélem ti
is várjátok már augusztus utolsó
hetét!

Sziasztok kedves gólyák!
Nagy Emese vagyok (de szólítsatok
Eminek nyugodtan, mert az
Emesére nem igazán hallgatok),
másodéves anglisztika alapszakos
hallgató. Tavaly még gólyaként
vettem részt a GT-ben, idén viszont
már őrsvezetőként találkozhattok
velem. Remélem, hogy ti is
ugyanolyan lelkesedéssel és
kíváncsisággal álltok az esemény
elébe mint ahogy én teszem, hiszen
életetek egyik legjobb bulija vár
rátok! Ha esetleg addigis akad
bármi kérdésetek, akkor bátran
forduljatok hozzám!
Várom, hogy megismerhesselek
titeket, ott tali! 😊

Sziasztok Gólyácskák!
Nemes Betti vagyok, immár
harmadik éve járom az orosz szakot.
Majd ennyi idege vagyok a Szláv IK
lelkes tagja.
Idén először megyek le a
gólyatáborba őrsvezetőként, szóval
legalább annyira várom, mint ti.
Visszaemlékezve a sajátomra csak
ilyenek jutnak eszembe, hogy móka
meg kacagás meg haverok, buli,
Fanta.
Remélem ti is haszonló
élményekkel távoztok majd, és jó
indítója lesz a gt az egyetemi
éveknek.
A szlávos lét kötelez minket arra,
hogy tisztességesen bulizzunk,
szóval gyertek érezzük jól magunkat
együtt!
Tali Lellén!

Sziasztok!
Phaedra vagyok, harmadéves szabad
bölcsész, film specializációval. Az
SZMI
munkáját
külügyi
referensként segítem, számos HÖKös eseményen pedig fotósként
szoktam részt venni. A tavalyi
gólyatáborban is fotóztam, idén
pedig őrsvezető leszek és már
nagyon
várom,
hogy
megismerhesselek titeket. Gyertek
el a GT-be, mert amire biztos
számíthattok, az sok új barátság és
rengeteg csodás élmény!

Sziasztok Gólyák!
Kriszti vagyok, másodéves
amerikanisztika mesterszakos
hallgató. Az idei lesz a negyedik
gólyatáborom őrsvezetőként, és már
alig várom, hogy megismerjelek
Titeket! A Szakos Hallgatói
Érdekképviselet jelenlegi
elnökeként már a gólyatáborban is
sok szeretettel várom majd a
kérdéseiteket, viszont Lellén az
ismerkedésen, a bulin és a
rumadaion lesz majd az igazi
hangsúly! Gyertek el, ismerjétek
meg egymást és minket, szerezzetek
új szuper barátokat, hogy ne csak a
tábor, de az évkezdés is buli legyen!
#csakazangol

Sziasztok!
Pintér Benedek vagyok, első BTK-s
évével frissen végzett töri-magyar tanáris
hallgató. Ennek megfelelően tavaly még
gólyaként vettem részt a GT-ben, idén
viszont az a megtiszteltetés ért, hogy
őrsvezetőként térhetek vissza erre a
csodálatos helyre. A hökön belül közéleti
referensként garázdálkodok, így
különböző programokon gyakran láthattok
majd gondterhelten fel-alá járkálni. Mivel
ez lesz az első őrs, amit vezethetek
valszleg jobban izgulok, mint ti, de alig
várom, hogy az első
csoportommal(csoportomon)
kísérletezgethessek. Azt kívánom
mindenkinek, hogy beszélgessen minél
több emberrel és érezze jól magát, ugyanis
egészen biztosan felejthetetlen élményben
lesz részetek!

Sziasztok kedves Gólyák!
Póla Petra vagyok, francia
alapszakos hallgató. Az idei a
negyedik gólyatábor, ahol
őrsvezetőként vagyok jelen és már
alig várom, hogy találkozhassak
Veletek és segítsek nektek
bármilyen felmerülő kérdéssel,
kéréssel. A gólyatábor számomra
egy felejthetetlen emlék és a véget
nem érő bulizások, a hajnalba nyúló
beszélgetések helyszíne. Gyertek és
bulizzunk együtt egy hatalmasat! 🎉

Sziasztok!
Preininger Rebeka vagyok, harmadéves
koreai szakos hallgató. Gólyaként részt
vettem két gólyatáborban is, most a másik
oldalról, szervezőként lesz szerencsém
találkozni veletek. A gólyatáborainkat a
szabad, feledhetetlen szórakozás jellemzi,
és minden erőmmel igyekszem idén én is
a lehető legtöbbet hozzátenni ehhez! A
legtöbb barátomat a gólyatáborban
szereztem, az együtt üvöltésnek és
táncnak nagyon erős összekovácsoló ereje
van, pláne, ha ájult halomban alvás
követi.
Bármilyen kérdéssel, panasszal nyugodtan
forduljatok hozzám a gólyatábor alatt és
után is, a legfőbb célom az, hogy ti
kényelmesen, zökkenőmentesen és tele
vidámsággal kezdhessétek az évet, és
ugyanolyan lendülettel folytathassátok
később is.
Remélem, sok időt tudunk majd együtt
tölteni!
Preininger K. Rebeka

Szervusztok, sziasztok drága friss ELTE-s
hallgatók!
Rebbenszki Gergő vagyok, a gólyatábor
egyik főszervezője, szeptembertől a BTK
média mesterszakos hallgatója. Ez már a
sokadik gt-m, sokadik szerepkörben, az
első főszervezőként, szóval legalább
annyira izgatott vagyok és legalább
annyira várom már, mint ti.
Az egyetem egy meghatározó szakaza a
felsőoktatásban tanulók életének, ennek
pedig valóban meghatározó eleme a
gólyatábor. Mi minden erőnkkel és
energiánkkal azon vagyunk, hogy a lehető
legjobb három nappal tudjunk titeket
boldogítani, a programoktól a bulikig
minden úgy van kitalálva, hogy a lehető
legélvezetesebb legyen nektek.
Engem fixen majd megtaláltok a színpad
körül valahol. Vagy valamerre
rohangálva. Vagy a pultnál. Szóval
valamerre majd leszek, az a biztos.
Már csak néhányat kell aludni, hamarosan
találkozunk, higgyetek nekem, jó móka
lesz.
Kedves Gólyákok! 🌼
Schwartzenberger Anna Lili vagyok, de
ha ez túl hosszú lenne, a Pannira is
hallgatok. Most kezdem a harmadik
évemet az ELTE BTK magyar alapszakán,
film minorral.
Az én gólyatáborom, életem egyik legjobb
élménye volt, amit csak az tudott
felülmúlni, mikor szervezőként vehettem
részt benne. Idén is igyekszem mindent
megtenni, hogy hasonló érzésekkel és
lelkesedéssel kezdjétek az egyetemet,
mint én anno.
Amit érdemes tudni rólam, hogy imádom
a kávét, a sötét humort és a macskákat,
úgyhogy, ha bármelyikkel tudtok
szolgálni, keressetek engem bármikor.
A GT-ben találkozunk! 😍

Sziasztok kedves kis gólyák!
Simon Alexandra a becsületes
nevem, de Lexaként vagyok
fellelhető
mindenhol.
Unikornisimádó lány vagyok, aki
igyekszik állandóan pörögni, és
mindenhol jelen lenni. Harmadéves
néderlandisztika szakos hallgató
vagyok és ez lesz a negyedik
gólyatáborom, immár harmadjára
őrsvezetőként. Már alig várom,
hogy megismerjelek titeket, és
együtt csapathassuk a bulikát. A
gólyatábor volt életem egyik
legjobb
élménye
és
nagyon
remélem, hogy ti is így élitek majd
meg. Egy biztos, mi mindent meg
fogunk tenni az ügy érdekében.
További szép nyarat addig is, és ne
feledjétek, hogy #csakagermán és
#csakaholland!
Üdvözletem!
Szabó Levente vagyok, másodéves,
film speces hallgató. Úgy
emlékszem az én gólyatáboromra,
mintha tavaly lett volna. Rengeteg
hasznos infóval és baráttal
gazdagodtam, amiknek és akiknek a
felére sem emlékszem. Idén viszont
tiétek a pálya, én csak szerény fotós
leszek. Fotós, aki minden
pillanatban veletek lesz, aki mindig
figyel, aki minden kellemetlen
helyzetet elkap, aki egy életre
megörökíti a legkínosabb
pillanataitokat is. Remélem remekül
fogjátok érezni magatokat, tudva,
hogy mindig veletek leszek. :)

Sziasztok!
Szabó Vanessza vagyok másodéves
spanyol-magyar osztatlan tanári
szakos hallgató. Minden diák
számára az első lehetőség a
beilleszkedésre
a
gólyatábor,
tökéletes minden szempontból, egy
bulis, befogadó közösség, egy
Balaton
parti
helyszín,
az
információk hada, őrületes esték és
persze annál rosszabb reggelek.
Mások elmondása szerint ilyen egy
igazi ELTE BTK-s gólyatábor.
Sajnos a tavalyi évben én
lemaradtam a saját gólyatáboromról,
amit azóta is bánok, hiszen számos
szaktársam
felejthetetlen
élményekkel,
sztorikkal
és
barátságokkal
távozott
onnan.
Szóval ebben az évben veletek
együtt élhetem át ezt a fergeteget
először,
igaz
őrsvezetőként.
Remélem, már annyira izgatottak
vagytok, mint én. Csapjátok elő a
bőröndjeiteket, dobáljatok bele pár
cuccot és irány Lelle!

Sziasztok, kedves Gólyákok! ☺
Szakáts Kamilla vagyok harmadéves oroszos hallgató,
horvát minorral. Legtöbben Kamillónak hívnak, de
rátok bízom milyen névre kereszteltek, mert rengeteg
becenevem van. A szláv IK közéleti referenseként
tevékenykedem, de bármi kérdésetek, kérésetek lesz a
jövőben, forduljatok hozzám bizalommal! További
ismertetőjegyeim: rossz szóviccek, nem csak magyarul,
de minden más nyelven is, örökös pörgés és jókedv,
valamint indulók sohavégetnemérő kiabálása és
zászlólengetés.
Ez lesz a második gólyatáborom, viszont az első, ahol
őrsvezetőként veszek részt, ezért nagyon izgatottan
várom már, hogy megismerjelek Titeket, és együtt
bulizhassak
Veletek!
☺
Az első gólyatáboromat kissé félve vártam, viszont az
egyik legjobb döntésem volt, hogy mentem, mert
rengeteg jó élménnyel és tapasztalattal lettem
gazdagabb, és nagyon jó kis közösséget ismertem meg,
ezért ha bizonytalanok lennétek, hogy gyertek-e
gólyatáborba, mindenképpen azt javaslom, gyertek!
Felejthetetlen élmény lesz ez a pár nap, és meg is
könnyíti majd a sulikezdést, nem mellesleg számos új
barátra lelhettek! ☺Hamarosan találkozunk, addig is
még jó nyarat és jó készülődést! 😍
#csakaszlávosok

Helló, sziasztok drága Gólyák!
Szibilla Zsófia vagyok másodéves
angol-történelem osztatlan
tanárszakos hallgató. Idén tavasz óta
segítem a Hallgatói Önkormányzat
munkáját a Történeti Intézeti
Képviselet egyik tanulmányi
referenseként.
Számomra az idei lesz az első
gólyatábor amin részt veszek,
ráadásul őrsvezetőként, így
szerintem legalább annyira izgulok,
mint Ti. Bízom benne, hogy
mindannyian egy felejthetetlen hetet
fogunk együtt eltölteni! Amit
garantálni tudok, hogy mellettem
senki nem fog unatkozni, végtelen
mókára és kacagásra számíthattok.
Találkozzunk Lellén!

Haloooou! Üdv bölcsészgólya! ☺
Szinok Bibi vagyok (de, ahogy egy
kedves ismerősöm mondaná, a
törzskönyvezett nevem Bianka :D ) és
idén kezdem a negyedik évemet
szlavisztika, orosz szakon, illetve emellett
még néprajzot is tanulok.
A gólyatábor az az esemény, amit minden
évben a legjobban várok, hiszen ilyenkor
kicsit kiszakadunk a rendes kerékvágásból
és három napig minden móka és kacagás,
meg zene meg tánc meg gourmet étkezés
meg barátkozás meg szlávulás meg
ingyiribingyiri. Szeretném elérni, hogy ti
is csodálatosan érezzétek magatokat a
tábor ideje alatt, minden kérdésetekre
választ kapjatok és őszintén kántáljátok a
végén, hogy #itthonvagyunk!
ui.: nekem a kedves ételem a reggeli (a
kép csak illusztráció)
uui.: igen, tényleg így örülök az ételnek
Kedves gólyák!

Téglás Eszter becses nevem. Utolsó
évemet kezdem magyar alapszakon. A
Magyar Intézetek Képviseletében közéleti
referensként tevékenykedem,
kirándulások és egyéb csodás közösségi
programok kötődnek szerény
személyemhez. Az ELTE BTK Hallgatói
Önkormányzatában a Kulturális és
Sportbizottság elnöki pozícióját töltöm be,
az idei gólyatáborban pedig a Bázis
csapatát erősítjük Czinege Andris
családbarátommal. A kedves ételem a
“kirántotthús” és van egy Pörkölt nevű
macska jószágom.
2016-ban tanulmányaim kezdésekor a
legjobb döntés volt, hogy eljöttem
gólyatáborba, felejthetetlen élményekkel
gazdagodtam.
Gyertek és találkozzunk Balatonlellén és
pörgessünk a Rumadai-t!

Sziasztok!
Tegzes Nóri vagyok, vallástudomány
mesteres hallgató. Tavaly ősszel
csatlakoztam be a HÖK munkájába, azóta
az Ókortudományi IK-át
erősítem. Mielőtt megkezdtem a bölcsész
életet, belekóstoltam a matematika
világába, majd társadalmi tanulmányok
szakon szereztem diplomát.
Eddig még nem volt lehetőségem BTK-ás
gólyatáborban részt venni, éppen ezért
nagyon örülök, hogy az utolsó évemben
Veletek osztozhatok ebben az életre szóló
élményben! Ha kérdésetek van az
egyetemről, képzésekről, ösztöndíjakról,
szuperhősökről vagy vallásokról,
keressetek bátran!
Gyertek, és koronázzuk meg együtt a
nyarat egy felejthetetlen élménnyel! ♥

Torma Bori vagyok, másodéves
kommunikáció-médiás, de hallgatok a Sörire,
Páleszre, voltam már minden. Meg persze egy
gólyatáborban, hát, nem pech szeretni az
ilyesmiket. A kép ne tévesszen meg senkit,
sajnos-nem sajnos, nagy ökoterrorista vagyok,
az a szívószál mindig nálam van, és ugrok az
eldobott csikkek miatt is. Amúgy közéleti
referensként működöm a HÖK-ben, és
különösen várom a gt-t, lévén, hogy tavaly –
nem is én lennék - lecsúsztam a jelentkezésről,
csak utólagos mázlival tudtam mégis lejutni a
pótjelentkezés során. Most őrsvezetőként
leszek jelen, remélhetőleg a Ti legnagyobb
örömötökre. Ígérem, senkit nem fogunk
hagyni unatkozni / veszíteni bármiben is /
halkan kiabálni / kimaradni a buliból / azt
gondolni, hogy a kommédiások nem lehetnek
egyszerre komédiások is.
Nagyon várom, hogy találkozzunk a gt-ben –
Lelle csoda hely, a BTK csoda hely, de az egész
tőletek válik igazán azzá!

Sziasztok gólyák!
Varga Bence vagyok, másodéves szabad
bölcsész, film speces hallgató. Tavaly óta
tevékenykedem a HÖK-ben, az SZMI
Intézetek Képviseletének tanulmányi
referenseként. Az előző gólyatáborba csak
miért ne alapon mentem el, azonban
utólag elmondhatom, hogy ez volt életem
egyik legjobb döntése. Barátokat
szereztem, megismerkedtem a HÖK-kel,
és persze egy hatalmas élménnyel lettem
gazdagabb a GT által. Őrsvezetőként azon
leszek, hogy én is hasonlóan
felejthetetlenné varázsoljam nektek ezt a
pár napot, és hogy azonnal be tudjatok
illeszkedni egyetemünk varázslatos
életébe. Táncra fel, én hajnalig ott leszek a
parketten!
Szép nyarat addig is, Lellén találkozunk!:)

Sziasztok!
Varga Réka vagyok, és most
kezdem a negyedik évemet énekzene-magyar OT-s hallgatóként. A
gólyatáborban én fogom képviselni
második otthonomat és családomat,
a Művészetközvetítő és Zenei
Intézetet. Lojalitásomat azzal is
kifejezem intézetünk iránt, hogy a
legkülönbözőbb helyszíneken is
képes vagyok darabokat próbálni
(vezényelni), hogy biztosan
mindenki láthassa, zeneis vagyok
(igen, a jövendőbeli zeneisekre is ez
a sors vár). Szabadidőmben az F
épület magasföldszintjén, vagy a
KK-ban találhattok meg. Már alig
várom, hogy találkozzunk Lellén, és
0-24-ben együtt bulizzunk!

Hatalmas óriási bizánci leviatán
üdvözlet bölcsészgólyák!
Veres Balázs vagyok a.k.a.
Manó. Igencsak valószínű, hogy
megismertek, ugyanis nagy eséllyel
usánkában fogok egy nagy üveg kvasz
nevű orosz csodaitallal rohangálni és
téríteni a népet, hogy márpedig
░C░S░A░K░A░S░Z░L░Á░V░, ami
mellett hajlamos vagyok átmenni
multikultiba és mély filológiai kérdésekről
elmélkedni. Már 3 éve élem életem a
BTK-n szlávosként, és most kezdem meg
első évemet orosz mesterszakon. Anno az
egész mindenség nekem is a
gólyatáborban kezdődött, ami tényleg
minden túlzás nélkül életem egyik
legnagyobb élménye volt és
szervezőtársaimmal mind azon leszünk,
hogy ti is ezzel az érzéssel menjetek majd
haza. Ha valahol, akkor itt tényleg be
lehet indítani a barátszerzést, és
megtalálni a társaságod az egyetemi
évekre. Szóval hadd halljam, szóljon csak
az a RUMÁDÁJ INGYIRIBINGYIRI.
Aludni nem igazán fogtok sokat, ellenben
igen keveset.
#csakaszláv #csakazelte #победители
#триполоски #akinemjönaznemleszott

Sziasztok!
Wagner Anna vagyok, másod éves
magyar BA-s emberke színház
minorral. Az MSzHÉK-en belül
tanulmányi referensként
tevékenykedem. Amit rólam
érdemes tudnotok így elsőre, hogy a
GT-ben örsvezetőként leszek lent,
nem vagyok versengő típus így ha
lesz ilyen jellegű feladat én arra
foglak titeket kényszeríteni, hogy
jól érezzétek magatok és nem a
győzelemre. Esténként a táncos
mulatság ideje alatt pedig ha a
közelembe kerültök készüljetek
kényelmes cipővel. Nekem a saját
GT-m nagyon nagy élmény volt és
remélem, hogy ti is hasonlóképpen
fogjátok megélni, visszaemlékezni.

Sziasztok leendő pajtik!

Ott tali, pussz
Bánsági Gergely vagyok, de mindenkinek
csak Gerő.
Végzős töris, kommunikációs és
rendezvényszervezői bizottsági tag, Gt
szervező, pakbiz főnök /aka/ Ebola Papa.
Ez lesz a 3. Gólyatáborom szervezőként,
és mindegyik jól sikerült. Hogy egészen
őszinte legyek, a következő mindig
jobban, mint az előző, úgyhogy minden
adott, hogy a mostani legyen az eddigi
legjobb.
Szerencsére, szerencsétekre, ez nem csak
rajtam és szervezőtársaimon múlik, hanem
szerencsétekre szerencsénkre, rajtatok is.
Nem nagy feladat, de annál kellemesebb a
tiétek, jól kéne éreznetek magatokat, úgy
végig. Ígérem, ehhez minden adott lesz!
Én anno, nagyon éltem a sajátom, örök
emlék marad.
Remélem nektek is az lesz, annyi biztos,
hogy pozitív.
Tánctéren tala, de vigyazva, az elsősorban
mindig pogó!
See you soon!

„Mi visszük a BTK, mi vagyunk a legnagyobb és egyetlen banda, legkeményebb kartell, de
sajnos nem lehet akárkiből pakker
yo-yo, ha szólunk akkor pattansz vagy rólunk lepattansz,
ha cipeljük zöldpadt a Donát azt a pofát zabálni kell, de inni is főleg kevert amit kell yo
Van itt Gyu az izom gyakran Jancsizom
C3-PO tolja a protokolt hogy mit ki hova pakolt
Figyi, idén Lelle lesz Zánka, van a crew-ba Post Malone before he was láma,
Iváncsics, meg egy olasz digo Marco
Hihi haha gtn tala dylo"

