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Bólyai Kollégium E/5 épület

Kedves bALEK!
Legelőször is szeretnénk gratulálni a sikeres felvételidhez. Bizonyára régóta vársz erre a pillanatra.
Szeptembertől elhagyod a szülői házat, és a saját utadra lépsz… Eddig biztosan jól hangzik, de hidd el,
a neheze még csak ezután következik. Annak érdekében, hogy az előtted álló hosszú és rögös úton
megtett első, bizonytalan lépéseidet kissé megkönnyítsük, sok szeretettel meghívunk a bALEKhétre. A
máshol gólyatábornak nevezett rendezvényt a mi Karunkon, a több mint 280 éves tapasztalat segíti, és
ez bár talán régiesnek hat – amennyiben jelenléteddel emeled a programok színvonalát – észre fogod
venni benne a mindennapok aktualitását is. A bányász bALEKhetet (bár Karunk már a Műszaki
Földtudományi Kar nevet viseli 2000 óta, de hagyománytiszteletből így hívjuk), azért hívták életre,
hogy segítse a beilleszkedést az egyetemi életbe, bepillantást engedjen évszázados hagyományainkba
(Selmeci Hagyományok).
Ez az oka annak, hogy a részvétel erősen ajánlott, saját érdekedben több okból is:
azt az információt, amit itt egy hét alatt megszerzel, később egyedül csak hónapok, sőt évek
alatt pótolhatod,
amennyiében felvételt nyertél az E/5-ös kollégiumba, úgy a bALEKhetet követően
beköltözhetsz a szobádba,
a helyismeret megszerzése létfontosságú (tantermek, előadók, épületek, tanszékek, irodák), mi
mindent megmutatunk,
rengeteg felsőbb éves Firma és évfolyamtárs barátságára tehetsz szert, ami megkönnyíti
helyzeted nem csak az első hetek forgatagában, hanem a diplomaszerzésig vezető úton és
utána is,
bármilyen problémád, kérdésed van, mi tudunk segíteni,
4 nap nagyon kellemes és gondtalan szórakozás, színes programokkal és teljes ellátással (a
részletes programtervet mellékelve csatoltuk) a hajtás megkezdése előtt,
megismerheted azt a kis kuriózumot, ami a selmecbányai Akadémia utódiskoláinak diákéletét
minden más felsőoktatási intézménynél magasabb szintre emeli.
Ha részt szeretnél venni a bALEKhéten, a következő információkra lesz szükséged:
a bALEKhét2017.08.27. (vasárnap) és 2016.08.31. (csütörtök) között kerül megrendezésre,
a bALEKhéthelye a Miskolci Egyetem,
a részvételi díj 17 000 HUF, melyet banki átutalással a következő címre kell küldened:
Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és hitelbank
Kedvezményezett neve: „A jövő évezred bányamérnökeiért” Alapítvány
Számlaszáma: 10200139-27015409-00000000
Közlemény: Név-Neptun Kód-banyaszbalekhet
(„pl: Kiss Pista – J8TZR4 – banyaszbalekhet”)
Kérjük, csatlakozz az alábbi Facebook csoporthoz:
https://www.facebook.com/groups/108289363152070/ , „MFK bALEKHÉT 2017”
A csoport zárt, bekerüléshez keresd az alábbi szervezőket: Krózser Dániel, Bíró László
Dénes, Kovács Emánuel
Ebben a csoportban csak a bALEKhét résztvevői lesznek benne, itt tudunk egyéb
információkkal szolgálni nektek!
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Részvételi szándékodat legkésőbb 2017. augusztus 14. (Hétfő) 12:00-ig jelezd az
átutalásoddal.
Az utalást követően a bizonylatot el kell küldened az mfkbalekhet2017@gmail.com email
címünkre, ezzel tudod jelezni nekünk a részvételi szándékodat és mindenképp lépj be a
facebook-os (https://www.facebook.com/groups/108289363152070/) csoportunkba, hogy
minél hamarabb felvegyük a kapcsolatot veled.
A részvételi díj magában foglalja a következőket: étkezések (reggeli, ebéd, vacsora), itóka,
bALEKhetes póló, daloskönyv, bögre, tarcali kirándulás, balekújság, egyéb rendezvények és
mindent, ami jó neked!
szállásotokról az MFK-HÖK gondoskodott a Miskolci Egyetem Bólyai Kollégium E/5-ös
épületében
megérkezned 2017.08.27-én (vasárnap) kell 8:00 és 12:00 között a Tiszai pályaudvarra
(Tóth Alfréd), vagy a Búza térre (Bíró László Dénes) vagy az Egyetemvárosba E/5
kollégiumhoz (segítség gyanánt: egy fekete csille díszeleg előtte „Jó Szerencsét!” felirattal)
(Krózser Dániel / Kovács Emánuel)
Ezzel kapcsolatban, bővebb információkért keresd fel az érkezési helységnél megnevezett
hallgatót akivel tudsz egyeztetni a pontos érkezésedről.
Amit feltétlen hozz magaddal:
kényelmes öltözék az időjárási körülményeknek megfelelően (esőkabát ajánlott)
költőpénz
párnára, takaróra huzatot és lepedőt!
kitörő jókedv és hangulat
füzet, toll

Csomagod csak akkora legyen, hogy segítség nélkül elbírd!!!
És végül a legfontosabb dologról, a bALEKhét programjairól: (a változás jogát fenntartjuk)

Augusztus 27. Vasárnap
Augusztus 28. Hétfő
Augusztus 29. Kedd
Augusztus 30. Szerda
Augusztus 31. Csütörtök

Szállás elfoglalása, Checkpoint (Firma állomások bejárása),
estebéd, bemutatkozó est, buli
Pálinkás jó reggelt!,reggeli, dékáni köszöntő, diákszervezetek
bemutatása, ebéd, szakirányos ismertetése, rektori köszöntő,
vacsora, buli
Pálinkás jó reggelt!,reggeli, kisvonatozás a Fazola kohóhoz,
vetélkedő kohász társainkkal (közben ebéd), vacsora, buli
Pálinkás jó reggelt!, reggeli, karok közötti vetélkedő, ebéd,
tarcali borkóstolás, vacsora, záró buli
Reggeli, majd könnyes búcsú, hazamenetel
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Amennyiben bármilyen kérdésed van, keress bátran minket:
Krózser Dániel a. Szerénytelen
Valéta Elnök

Tel: +36 20 248 4624
E-mail: mfkbalekhet2017@gmail.com

Bíró László Dénes a. Nem100as
Valéta Pénztáros

Tel: +36 70 210 5822
E-mail: mfkbalekhet2017@gmail.com

Kovács Emánuel Zoltán a. Rettenthetetlen
HÖK Elnök

Tel: +36 30 637 0136
E-mail: mfkbalekhet2017@gmail.com

Jó Szerencsét!

Krózser Dániel
a.Szerénytelen
Valéta Elnök

3

