MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

BALEKHÉT
AKI LEMARAD,
KIMARAD
2020.08.23-27.

Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar Valéta Bizottsága
3515, Miskolc – Egyetemváros, E/3 kollégium, 327. szoba
Tel.: +36/30 465 63 26 E-mail: makvb@uni-miskolc.hu

Kedves leendő elsőéves hallgató!
Először is engedd meg, hogy szeretettel üdvözöljelek és gratuláljak, hogy felvételt nyertél a
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karára. A tananyag érdekességei, az Egyetemváros és
diákéletünk szépségei bizonyára téged is rabul ejtenek majd, s remélem, örökké emlékezetesek lesznek
a számodra.
Másodszor szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjalak az általunk szervezett
balekhétre, mely 2020. augusztus 23. és 27. között kerül megrendezésre a Miskolci Egyetem
Egyetemvárosában. A balekhét kiváló alkalmat nyújt arra, hogy megismerd évfolyamtársaidat, a
Miskolci Egyetemet, és azon felsőbb éves hallgatókat, akik tanulmányaid során segítséget nyújthatnak
számodra. Mindezek mellett a rendezvény fő célja, hogy jól érezd magad, melyben sokéves
tapasztalattal rendelkező mentorok lesznek segítségedre.
Miért pont balekhét? Miben más ez, mint egy gólyatábor? Biztos felmerültek benned e
kérdések, mikor először olvastad. Nos, engedd meg, hogy pár szóval megválaszoljam. A balekhét a
Selmecbányai Akadémiáról ered, melynek a Miskolci Egyetem a jogutódja. Ott kezdték el a diákok ezt
a hagyományt azzal, hogy a tanév előtt, amikor a friss elsőévesek először találkoztak a várossal,
körbevezették őket, megmutatták a szálláshelyeiket, az Akadémia épületeit, no meg a kocsmákat.
Egész héten bevezették őket az akadémista lét mivoltába, meséltek a vizsgákról, a professzorokról és
jó tanácsokkal látták el őket. Ezt a szellemiséget követve kerül megrendezésre minden évben a
Miskolci Egyetem gólyatábora, a balekhét, az elsőéves hallgatók igényeihez igazodva.
A részvételi díj 20.000 azaz húszezer

forint, melyet banki átutalással kell befizetni.

(Postai befizetést az átfutási idő miatt nem áll módunkban elfogadni.) A balekhét költsége magába
foglalja a szállást, ellátást, valamint egyebeket (póló, belépők, kisvasút jegy, étkeztetés, sportnap,
meglepi…) . Ha esetlegesen a vírushelyzet miatt elmaradna a rendezvény, az összeg visszafizetésre
kerül.

Szükséges Adatok a banki átutaláshoz:
OTB Bank Nyrt.
Kezdeményezett neve: MESZ MAK
Kezdeményezett számlaszáma: 11734004 - 25979631
Közlemény: Neved, TAJ számod (Ez nagyon fontos ne felejtsd el!)
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A jelentkezéshez továbbá kérlek küldj egy fényképet magadról a neved és születési dátumod
megadása mellett a rendezvény területén használható igazolványod elkészítéséhez a

kohaszgolyatabor@gmail.com email címre.
Kedvcsináló videó a tavalyi táborunkról: qrgo.page.link/zgnpS

JELENTKEZÉSI LAP
Az érkezésedet augusztus 23.-én 8:30 tól 11:00 óráig várjuk az alábbi helyszíneken!
Fontos, a csomagod csak akkora legyen, hogy segítség nélkül elbírd!!

A bALEKhétre való jelentkezés határideje augusztus 16.
éjfél, azaz 00:00, a jelentkezési díj befizetésének határideje pedig
augusztus 16. dél, azaz 12:00!!!!
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Hova érkezhetsz:
1. Ha vonattal jössz, akkor a Tiszai-pályaudvarra érkezel, ahol várnak Rád a szervezők és velük
együtt mész át a Centrum Áruház elé!
2. Ha távolsági busszal érkezel, akkor a Búza téren fogsz leszállni, ahol szintén várnak Rád a
szervezők a 6-os buszállás mellett!
3. Ha miskolci vagy, akkor gyere egyből a Centrum Áruház elé!
Ha később vagy hamarabb érkezel, akkor értesíts minket előtte telefonon (de lehetőleg érj oda
a megadott időintervallumon belül)!!
A szervezőket onnan lehet majd felismerni, hogy kohász egyenruha lesz rajtuk, valamint lesz
náluk pár nagy, piros lufi. A Centrum Áruháztól együtt megyünk a balekhét helyszínére! Ha bármi
kérdésed van, keress minket bátran!
Ne felejtsetek el bekövetni minket Instagramon: instagram.com/mak.hok/
Elérhetőségek:
Szolnoki Krisztián

Valéta elnök: +3630/465-6326 e-mail: makvb@uni-miskolc.hu

Jánosi Benjámin

Major Domus +3670/434-7309 e-mail: makvb@uni-miskolc.hu

Varga Marcell

HÖK elnök: +3630/21-28-739 e-mail: makhok@uni-miskolc.hu

Jó Szerencsét!
Miskolc, 2020. 07. 27.
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Műszaki Anyagtudományi Kar „Gólyatábor”
programtervezete

2020. augusztus 23. (vasárnap)

8:30-11:00

Gólyák fogadása

11:00-13:30

Rövid beszélgetés, egymásnak a megismerése

13:30-16:00

Városnézés, Avasi Kilátó meglátogatása

16:00-16:30

Szobák elfoglalása

16:45-17:00

Dékáni Köszöntő

17:00-18:00

Csapatokra osztás

18:00-19:30

Vacsora

19:30-0:00

Chill Placc ismerkedés és szabad program,

00:00-01:00

BULI

01:00-03:00

BULI

6:30-7:30

Jó Reggelt! Reggeli torna

7:30-8:30

Reggeli

8:30-13:00

Egyetem bejárása, tanszékek meglátogatása

13:00-14:00

Ebéd

14:00-18:00

Bányász/kohász közös programok

18:00-19:00

Vacsora

2020. augusztus 24. (hétfő)

*19:00-20:00

Rektori köszöntő a gólyák részére

20:00-00:00

Chill Placc közös szórakozás az EÜ-s kollégákkal

00:00-01:00

BULI

2020. augusztus 25. (kedd)
6:30-7:30

Jó Reggelt! Reggeli torna
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7:30-8:30

Reggeli

8:30-9:00

Készülődés

9:00-9:10

Indulás Ómassára

9:10-13:00

2020. augusztus 26. (szerda)

Lillafüred, Múzeumlátogatás, Kirándulás
Ómassára, Őskohó meglátogatása

13:00-14:00

Ebéd

17:00-18:00

Visszautazás az egyetemre

18:00-19:00

Vacsora

19:00-0:00

Csillagtúra

00:00-01:00

BULI

01:00-03:00

BULI

6:30-7:30

Jó Reggelt! Reggeli torna

7:30-8:30

Reggeli

8:30-14:00

Élménynap

14:00-15:00

Ebéd

15:00-18:00

Csapatversenyek

18:00-19:00

Vacsora

19:00-00:00

Szabad program, további csapatversenyek

01:00-02:00

BULI

6:30-7:30

Jó Reggelt! Reggeli torna

7:30-8:30

Reggeli

8:30-10:00

Kiköltözés és könnyes búcsú

2020. augusztus 27. (csütörtök)

(Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a vasárnapi napon ebédet még nem tudunk biztosítani, ezért
erről mindenki magának gondoskodjon!)
Szervezők indokolt esetben a programváltozás jogát fenntartják.

