BÁNKI DONÁT KOLLÉGIUM
Öntevékeny Hallgatói Körök, Klubok, Tevékenységek
Szakmai Tudományos Műhely
Vezető elérhetősége
Szoba:

Balogh József
kollégiumigazgató
I. em. 102. szoba

E-mail:

balogh.jozsef@koll.uni-obuda.hu

Név:

Célkitűzések
Az egyetem és külsős oktatók, illetve előadók
bevonásával szakmai ismeretterjesztő előadások
szervezése, melyek alapvetően nem a tantervi órák
anyagaihoz kötődnek. Kötetlen keretek és
beszélgetések keretében lehetőséget biztosítani az
oktatók és hallgatók kapcsolatának szélesítésére.

Programok és lehetőségek


A
programok
szerdánként
kerülnek
megrendezésre, a földszinti Nagyteremben.



A konkrét időpontok és programok a Kollégium
belső információs csatornáin keresztül kerülnek
meghirdetésre.

Központi számítógépterem (Nyitott Labor)
Vezető elérhetősége
Szoba:

Gyurecz György
kollégiumi tanár
I. em. 108. szoba

E-mail:

gyurecz.gyorgy@bgk.uni-obuda.hu

Név:

Célkitűzések
Lehetőség biztosítása azon hallgatóknak, akik nem
rendelkeznek számítógéppel (Laptop), hogy a
tanulmányaikban, illetve a Neptun rendszerben
történő ügyintézés során ne szenvedjenek hátrányt.
Új tervezőszoftverek és felhasználói programok
esetén lehetőség azok bemutatására. A gépterem,
mely az I. emelet 101-es szobában található, nyitva
tartásában a hallgatók időbeosztásához igazodik.

Programok és lehetőségek
 A Számítógépterem felügyelőinek névsora, a
nyitva tartási idő és a működési rend megtalálható
a gépterem ajtaján és a kollégiumi hirdetőkön.
 A konkrét időpontok és programok, a Kollégium
belső információs csatornáin keresztül kerülnek
meghirdetésre.

Tagkollégiumi HÖK Iroda
Vezető elérhetősége
Szoba:

Veres Emese Frida
hallgató
IV. em. 410. szoba

E-mail:

frida@gtx.hu

Név:

Célkitűzések
A
Tagkollégiumi
Hallgatói
Önkormányzat
irodájában, mely az I. emelet 106-os szobában
található, a meglévő infrastruktúra lehetőségeinek, a
hallgatók minél szélesebb körében történő
hasznosítása. Hallgatói félfogadás, ügyintézés, és a
TKollHÖK testületi ülések megtartása.

Programok és lehetőségek







Hallgatói ügyintézés, érdekvédelmi tevékenység
Internet
Fénymásolás (A5 - A3)
Szkennelés
Nyomtatás (Fekete-fehér)
TKollHÖK ülések lebonyolítása

Tanulmányokat segítő konzultációs kör
Vezető elérhetősége
Szoba:

Csányi Zoltán
kollégiumi tanár
I. em. 105. szoba

E-mail:

csanyi.zoltan@koll.uni-obuda.hu

Név:

Célkitűzések
Hallgatói igényfelmérést követően, az alapozó
tantárgyak zárthelyi dolgozatai előtt, a Kollégium,
illetve az Egyetem oktatóinak közreműködésével,
szervezett keretek között megtartott konzultációk
szervezése. Közreműködés a Szakmai Tudományos
Műhely előadásainak szervezésében.

Programok és lehetőségek
 Előzetes egyeztetés
Tanulószobában.

alapján

az

I.

emeleti

 Az eseti konzultációk időpontjai a Kollégium belső
információs
csatornáin
keresztül
kerülnek
meghirdetésre.
 Érintett tantárgyak: Matematika, fizika, géprajzgépelemek, ábrázoló geometria, mechanika,
villamosságtan, informatika.

Póker kör
Vezető elérhetősége
Név:
Szoba:

E-mail:

Téglási György Mátyás
hallgató
III. em. 304. szoba

matye1992@freemail.com

Célkitűzések
A póker a hallgatók körében népszerű játék.
Elképzelésünknek megfelelően szeretnénk az azonos
érdeklődési körű hallgatóknak, adott időpontokban
lehetőséget biztosítani, hogy kedvtelésüknek
élhessenek. Háziversenyek szervezése, illetve
kollégiumi csapat kialakítása, akik az összkollégiumi
versenyen képviselik a Tagkollégiumot.

Programok és lehetőségek
 Az érdeklődők heti rendszerességgel előre
meghirdetett időpontban este találkoznak a
földszinti Kisteremben.
 Tavasszal és
megrendezésre.

ősszel

házibajnokság

kerül

 A klub tagjai közül kerülnek ki azok, akik az
összkollégiumi Póker-bajnokságon képviselik a
Tagkollégiumot.
 Teaház alkalmával minden esetben van játék.

Kondicionáló,- és testépítő kör
Vezető elérhetősége
Név:
Szoba:

E-mail:

Tóth Patrik
hallgató
IV. em. 402. szoba

tothpatrik92@gmail.com

Célkitűzések
A konditerem, a szűkös sportolási és mozgási
körülményeket hivatott kompenzálni, és lehetőséget
kínálni a hallgatóknak arra, hogy az Egyetem által
elvárt szellemi megpróbáltatások mellett, a testüket
regenerálni tudják. A hallgatói önszerveződést
felhasználva, a kör tagjai működtetik és tartják
rendben a Kondicionáló termet.

Programok és lehetőségek
 A konditerem napi ügyeleteseinek névsora, és a
nyitva tartási idő megtalálható a konditerem és a
kollégiumi hirdetőkön.
 A konditerem meghatározott működési rend mellett
várja minden nap a sportolni vágyó hallgatókat.
 Közös használatú, a portáról
sporteszközök biztosítása.

kölcsönözhető

 Uszoda és fittnes bérletek beszerzése.

Asztaliteniszt kedvelők köre
Vezető elérhetősége
Név:
Szoba:

E-mail:

Bodnáruk Imre
hallgató
II. em. 210/B. szoba

bod_imi@yahoo.com

Célkitűzések
A sportág népszerűsítése, a „kollégisták” testedzési,
sportolási lehetőségeinek bővítése, versenyzési
lehetőség
(Háziversenyek,
FEKOSZ
Kupa)
biztosítása, illetve mozgásra és szurkolásra, továbbá
sportszerű magatartásformára való ösztönzés.
Kollégiumi csapat kialakítása.

Programok és lehetőségek
 Az érdeklődők szabad kapacitás esetén, akár napi
rendszerességgel, esténként találkozhatnak, és
játszhatnak a földszinti Nagyteremben.
 Tavasszal és
megrendezésre.

ősszel

házibajnokság

kerül

 A kör tagjai közül kerülnek ki azok, akik a
FEKOSZ Asztalitenisz Kupán képviselik a
Tagkollégiumot.

Teaház
Vezető elérhetősége
Név:
Szoba:

E-mail:

Bera Bálint
hallgató
II. em. 203. szoba

balintbera@gmail.com

Célkitűzések

Programok és lehetőségek

A teaház célja, hogy kimozdítsa a hallgatókat a
szobákból, a négy fal közül az Internet rabságából, és
lehetőséget biztosítson számukra kötetlen keretek
között a beszélgetésre, kártyázásra, csocsózásra és
esetleg egy film, vagy meccs megtekintésére.
Mindezt egy helyen, a Kollégium földszintjén
található Kis,- és Nagyteremben. Reményeink szerint
ez egy jó közösségformáló program a hallgatók
körében.

 A teaház programjaira előre meghirdetett
időpontokban kedd esténként kerül sor, a földszinti
Kis,- és Nagyteremben.
 Teaház alkalmával minden esetben van póker és
csocsó játék is, a földszinti Kisteremben.
 Teaház alkalmával minden esetben lehet
asztaliteniszezni, vagy filmet, illetve meccset
kivetíteni a földszinti Nagyteremben.

Szabadidős és kulturális programokat szervezők köre
Vezető elérhetősége
Név:
Szoba:

E-mail:

Fodor Dávid
hallgató
III. em. 304. szoba

fodor243@gmail.com

Célkitűzések
A kör tagjai kísérik figyelemmel és tartják kézben, az
aktuális kollégiumi vonatkozású, közösségi élettel,
illetve a sport és kulturális tevékenységgel
kapcsolatos pályázatokat (Kulturális, Sport, Pro
Renovanda, OKA), a pályázat megírásától, a konkrét
program
megvalósításán
keresztül,
annak
elszámolásáig. Az egyes programok és lehetőségek a
kollégiumi hirdetőkön kerülnek meghirdetésre.

Programok és lehetőségek
 Tagkollégiumi kirándulások szervezése az őszi és a
tavaszi félévekben.
 Színház és múzeumlátogatások szervezése.
 P-Faktor tehetségkutató verseny, Mikulás Bál,
Farsangi Bál, Nőnap, stb. szervezése és
lebonyolítása.
 A konkrét programok
információs
csatornáin
meghirdetésre.

a Kollégium belső
keresztül
kerülnek

Podma Fitness Kör
Vezető elérhetősége
Szoba:

Péczka Polett
hallgató
IV. em. 408. szoba

E-mail:

peczka.polli@gmail.com

Név:

Célkitűzések
Kollégiumunkban
egy
új
sportolási
kezdeményezésként indult el a "Podma Fitness Kör",
mely a női lakók számára biztosít megfelelő
testedzési és mozgási lehetőséget. A belvárosi
környezetben nagyon szűkösek az ilyen irányú
lehetőségeink, ezért nagyon fontos, hogy azokat a
lehető
legnagyobb
hatékonysággal
tudjuk
kihasználni. Ez a mozgási lehetőség fontos szerepet
vállal az egészséges életvitelben.

Programok és lehetőségek
 A „Fitness Kör” programjaira előre meghirdetett
időpontokban szerda este kerül sor, a földszinti
Nagyteremben.
 Program: Zumba - Aerobic

Podma Zenei Kör
Vezető elérhetősége
Név:
Szoba:

E-mail:

Nyemcsok Medárd
hallgató
II. em. 206. szoba

nymedi@gmail.com

Célkitűzések

Programok és lehetőségek

A Podma Zenei Kör célja a zene iránt érdeklődő
kollégista hallgatóság összefogása, fejlődésre, közös
muzsikálásra alkalmas táptalaj biztosítása. A kör
küldetésének tekinti a kezdők segítését, a zenében
járatlan hallgatóság felzárkóztatását. A zene társas
műfaj. Nincs, ami jobban fejlesztené a ritmusérzéket,
zenei gondolkodásmódot, mint a közösen megformált
dallam. A zenei kör hosszú távú célkitűzései közt
szerepel egy színvonalas, akár az Egyetem
rendezvényein is helyt álló zenekar létrehozása.

 Az érdeklődők hetente, esetleg heti több
alkalommal, esténként találkozhatnak a földszinti
Nagyteremben.
 A
kör
tagjai
megismerkedhetnek
a
zeneirodalommal, a szolfézs alapjaival, különböző
hangszercsaládokkal.
 A kör tagjaiból álló zenekar fellép a Kollégium
rendezvényein, igény esetén, az Egyetem
rendezvényein.

Média Kör
Vezető elérhetősége
Szoba:

Budai Bíborka
hallgató
III. em. 309. szoba

E-mail:

budai.biborka@gmail.com

Név:

Célkitűzések
Lehetőség biztosítása azon hallgatóknak, akiket
érdekelnek a számítógépekkel (Laptop), fényképező
gépekkel, videokamerákkal kapcsolatos dolgok,
legyen lehetőségük kibontakozni, új ismereteket
szerezni, mind fizikális, mind pedig elméleti
értelemben.

Programok és lehetőségek
 Közös fotózások, kollégiumi
operatőri feladatainak vállalása.

rendezvények

 A kollégiumon kívüli programokról (vendégként
szereplés, közös főzés, sütés) emlék készítése, ezek
elhelyezése a kollégium épületében.
 Az eddig elhelyezett ereklyéket, kupákat
megfelelően összegyűjtve, folyamatosan frissítve
prezentálni a kollégiumba látogatóknak.

Csapatsportokat Kedvelők Köre
Vezető elérhetősége
Szoba:

Dobos Zsolt
hallgató
III. em. 311. szoba

E-mail:

doboszsolt93@gmail.com

Név:

Célkitűzések
A Kollégium lakói közül a sportkedvelők
összetartása, leginkább csapatsportok (labdarúgás,
kosárlabda, stb.) területén. Bajnokságokon való
részvételre csapatok szervezése, illetve tömegsport
jelleggel játék saját örömünkre.

Programok és lehetőségek
 ÓE műfüves kispályás labdarúgó bajnokságon való
részvétel.
 Bánkisok Ligája kispályás bajnokságon való
részvétel.
 Egyéb csapatsportokban meghirdetett versenyeken
való részvétel.

