Kedves jövendőbeli kolléga, bAlek!
Legelőször 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 kissé 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, sőt, saját érdeketekben több okból is kötelező:
azt az információt, amit itt egy hét alatt megszerzel, később egyedül csak hónapok, sőt évek alatt pótolhatod,
a helyismeret megszerzése létfontosságú (tantermek, előadók, épületek, tanszékék, 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 versenyben és utána is, bármilyen problémád,
kérdésed van, mi tudunk segíteni,
4 nap nagyon kellemes, és gondtalan nyaralás színes programokkal és teljes ellátással (a részletes
programleírást lejjebb olvashatod) a hajtás megkezdése előtt,
megismerheted azt a kis fűszert, 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 bAlekhét 2020. augusztus 23. (vasárnap) és 2020. augusztus 27. (csütörtök) között kerül megrendezésre,
a bAlekhét helye a Miskolci Egyetem
a részvételi díj 23000 HUF, azaz huszonhárom ezer forint, amit átutalással kell majd befizetned,

A befizetéseket 2020.07.28.-tól 2020.08.16.-ig tehetitek meg!
Az átutalás módja a következő:
A részvételi díjat a következő folyószámlára várjuk, ha valaki mégis csekken szeretné befizetni kérem
vegye fel a főszervezőkkel a kapcsolatot.
Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és hitelbank
Kedvezményezett neve: „A jövő évezred bányamérnökeiért” Alapítvány
Számlaszáma: 10200139-27015409-00000000

NE FELEJTSD EL ÁTUTALÁSKOR VAGY BEFIZETÉSKOR A NEVEDET ÉS A
SZEMÉLYIGAZOLVÁNY SZÁMODAT FELTÜNTETNI A KÖZLEMÉNY ROVATBAN!!!

Csak az erre a számlaszámra érkezett befizetéseket tudjuk elfogadni, amennyiben NEVED és
SZEMÉLYIGAZOLVÁNY számod is szerepel a befizetési bizonylat megjegyzés rovatában!

Kérjük csatlakozz az alábbi facebook csoporthoz:
https://www.facebook.com/groups/mfkbalekhet2020/
Ebben a csoportban kizárólag az elsősök és a bALEKHÉT szervezői lesznek benne.
a részvételi díj magában foglalja a következőket: étkezések (napi 3), itóka, balekhetes póló, daloskönyv,
bögre,kobak, borkóstolás és borvacsora, egyéb rendezvények
szállásotokról MI gondoskodunk a Miskolci Egyetem Bólyai Kollégium E/5 –os épületében
megérkezned 2020. augusztus 23-án (vasárnap) kell 8:30 és 11:00 óra között a vasútállomásra vagy a
buszállomásra (itt felsőbb évesek fognak várni).
Amit feltétlen hozz magaddal:
kényelmes öltözék, az időjárási körülményeknek megfelelően, játszós ruhát is (esőkabát ajánlott), zártcipő
kötelező
költőpénz
párnára, takaróra huzatot és lepedőt. BIZTOSÍTUNK!
kitörő jókedv és hangulat
VASÁRNAP az estebéd miatt az utazás mellé illetve a programok kezdetéig hozz magaddal hideg élelmet
Csomagod csak akkora legyen, hogy segítség nélkül elbírd!!!
És végül a legfontosabb dologról, a bALEKHÉT programjairól: (a változás jogát fenntartjuk) Amennyiben a
vírushelyzetre való tekintettel a bALEKHÉT elmaradna úgy a teljes részvételi díj visszautalásra kerül.

Augusztus 23. Vasárnap

Ismerkedés Miskolc városával, Szállás elfoglalása, Estebéd, Bemutatkozó est,

Augusztus 24. Hétfő

Pálinkás jó reggelt! Reggeli, Egyetemi körkép, Tanbánya, Ebéd, Előadások, Rektori
köszöntő, Vacsora, Liget látogatása

Augusztus 25. Kedd

Pálinkás jó reggelt!, Reggeli, Újmassa – Őskohó közben ebéd, Daltanítás, Vacsora,
Csillagtúra

Augusztus 26. Szerda

Pálinkás jó reggelt!, Reggeli, Élménynap, Ebéd, Borkóstolás és Borvacsora, Záró buli

Augusztus 27. Csütörtök

Reggeli, majd könnyes búcsú, Hazamenetel

Valamint jelentkezésedet az alábbi email címen (mfkbalekhet2020@gmail.com) is erősítsd meg kérlek a banki
átutalást követően!

JELENTKEZÉSI LAP
Amennyiben bármilyen kérdésed van, keress bátran minket:

Sávoly Kristóf a. Galus
Valéta Elnök

Tel.: 70/ 772-9912
E-mail mfkbalekhet2020@gmail.com

Pfeifer Tamás a. Mindig tudom hol a helyem.
Valéta Pénztáros

Tel.: 30/ 687-6499
E-mail mfkbalekhet2020@gmail.com

Dojcsák Marcell a. Horog
HÖK elnök

Tel.: 70/ 356-0779
E-mail mfkbalekhet2020@gmail.com

Jó Szerencsét!

Sávoly Kristóf a. Galus
Valéta Elnök

Tisztelt Szülők!
Mindenekelőtt, szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy gyermekük a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karára nyert felvételt, mely a világ legelső műszaki felsőoktatási intézményének, a Selmeci
Bányászati Akadémiának közvetlen jogutódja.
Mint tudjuk, minden érettségizett diák életében eljön az a pillanat, amikor elhagyják eddigi iskolájuk
falait, távol kerülnek a békét és családi meleget nyújtó szülői háztól és a hozzájuk legközelebb álló
személyektől, Önöktől, szülőktől. Ettől a pillanattól kezdve az élet nehezen vagy könnyen járható ösvényein
egyedül kell elindulniuk. Helyt kell állniuk az élet különböző területein, s legjobb tudásuk szerint alakítani
életüket, meg kell tanulniuk otthonossá és egyben barátságossá varázsolni azt a közeget, amelyben az első, bár
kezdetben bizonytalan lépéseket kell megtenniük, s amely számukra az új korszak kezdetét jelenti.
Ebben a levélben szeretnénk megkérni Önöket, szülőket, hogy gyermeküket legyenek szívesek
elengedni, bátran küldeni bAlekhetünkre, ahol betekintést nyerhetnek az egyetemi diákéletbe,
megismerkedhetnek az egyetemhez kötődő, nagy múlttal rendelkező, Selmecbányáról származó
hagyományokkal, továbbá megismerkedhetnek a leendő évfolyam- és csoporttársaikkal, magával Miskolccal és
felsőbb éves egyetemi társaikkal, akiktől bátran kérhetnek segítséget a későbbiekben felmerülő problémák
megoldásához. Biztosíthatjuk önöket, hogy az utóbbi időben a nagy közfelháborodást keltő gólyatáborokhoz a
mi rendezvényünk semmilyen mértékben nem hasonlítható! A Selmecbányai diákhagyományok iránt érzett
szellemiségünk teljes mértékben kizárja az efféle viselkedést!
Számunkra a fő cél az, hogy gyermekeik jól érezzék magukat. Megismerkedjenek azzal a környezettel,
ahol az elkövetkezendő éveik jelentős részét tölteni fogják. A hangsúlyt arra fektetjük, hogy bevezessük a
diákokat az egyetemi diákélet rejtelmeibe, ösztönözzük a tisztességes helytállásra, csoportos munkára, a másik
féllel való együttműködésre, a hagyományok tisztelésére és ápolására, valamint arra, hogy jó mérnökökké, és jó
emberekké váljanak.
Saját tapasztalatból mondhatjuk, hogy azok a hallgatók, akik részt vesznek a bAlekhéten, nagyobb
sikerrel tesznek eleget az egyetem által támasztott követelményeknek. Azért, mert tapasztaltabbak, tudják, hogy
kitől kérhetnek segítséget, mikor, hová fordulhatnak, és főleg azért, mert már nem ismeretlenek egymás és a
környezetük számára. Mindezen tudás birtokában könnyebben lehet tájékozódni az egyetemi élet zsúfolt és
néha kaotikus hétköznapjaiban.
Reméljük, sikerült meggyőznünk Önöket arról, hogy érdemes gyermeküknek részt venni ezen a
rendezvényen.

Jó Szerencsét!

Sávoly Kristóf a. Galus

Valéta Elnök
+36 70/ 772-9912

