Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar Valéta Bizottsága
3515, Miskolc – Egyetemváros, E/3 kollégium, 327. szoba
Tel.: +3630/676-22-65 E-mail: makvb@uni-miskolc.hu

Kedves leendő elsőéves hallgató!

Az alábbiakban szerettük volna összesíteni neked a fontosabb infókat és egy kicsit részletezni a
programokat. Levélben már biztosan értesültél részletesen a jelentkezésről és részvételről.
A levélben foglaltak alapján a részvétel erősen ajánlott, sőt, saját érdekedben több okból is kötelező:
azt az információt, amit ezen hét során megszerzel, később hónapokba, akár évekbe is telhet,
mire pótolod
a helyismeret megszerzése létfontosságú, gondolok itt a termek, tanszékek bemutatására
rengeteg felsőbb éves Firmát megismerhetsz, és mellettük az évfolyamtársaiddal is már egy
jó csapattá kovácsolódhattok össze az egyetem megkezdése előtt
4 nap nagyon kellemes, felhőtlen nyaralás az egyetem megkezdése előtt
megismerheted azt a kis fűszert, ami a selmecbányai Akadémia diákéletét minden más
felsőoktatási intézvénynél magasabb szintre emeli

Fontosabb információk csokorba szedve:
a bALEKhét 2018. augusztus 26. (vasárnap) és 2018. augusztus 30. (csütörtök) között kerül
megrendezésre
a bALEKhét helye a Miskolci Egyetem
a részvételi díj 18000 HUF, azaz tizennyolc ezer forint, amit átutalással kell majd befizetned

Amit ne hagyj otthon:
Igazolványok
Időjáráshoz megfelelő ruházat, zárt cipő
Ruha, ami nem baj, ha koszos lesz
Költőpénz
Fürdőruha
Vasárnapra egy kis hidegélelem
Felhőtlen jókedv, sérelem mentes hangulat, nyitottság és vidámság

A befizetést 2018.07.31-től 2018.08.17-ig teheted meg!
Az átutalás módja a következő:
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Kedvezményezett neve: MESZ MAK
Számlaszám: 11734004-25966581
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Utaláskor ne felejtsd el közleménybe beírni a Neved és a TAJ
Számod!
!FONTOS!: csak az erre a számlaszámra érkezett befizetéseket tudjuk elfogadni, amennyiben neved
és TAJ számod is szerepel a befizetési bizonylat megjegyzés rovatban!

Amennyiben még nem jelentkeztél, az alábbi linken teheted meg!
https://goo.gl/forms/qER
jNgdH7GqFvbL52

A bALEKhét programja előreláthatólag a következő lesz, azonban a változás jogát
fenntartjuk!:
Augusztus 26. Vasárnap
Augusztus 27. Hétfő
Augusztus 28. Kedd
Augusztus 29. Szerda
Augusztus 30. Csütörtök

A részvételi díj a következőket foglalja magába:
napi 3 étkezés
innivaló
bALEKhetes póló
bögre
szállás az E/3-as kollégiumban
Utazás, túrázás
Koncertek

Szállás elfoglalása, bemutatkozás, dékáni köszöntő,
ismerkedős játékok, buli (AK26, PIXA)
Pálinkás jóreggelt, reggeli, egyetemi körtúra,ebéd,
kohász vasút, vacsora, buli (Kis Grófo, Lotfi Begi)
Pálinkás jóreggelt, reggeli, kirándulás Ómassán, ott
ebéd, estére hazaérkezés, vacsora, buli
(Groovehouse, Zelenák Krisztián)
Pálinkás jóreggelt, reggeli, élménynap, játékok,
vacsora, buli (Katapult Dj)
Reggeli, könnyes búcsú
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Az érkezésedet augusztus 26.-án 10 órától 12 óráig várjuk az alábbi helyszíneken!
Fontos, a csomagod csak akkora legyen, hogy segítség nélkül elbírd!!
A bALEKhétre való jelentkezés határideje 2018. augusztus 15, a jelentkezési díj
befizetésének határideje pedig 2018. augusztus 17!!!
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!
3. Ha miskolci vagy, akkor gyere egyből a Centrum Áruház elé!
4. Ha autóval jössz, akkor a 3. pont szerint járj el!
5. 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!

kohaszgolyatabor@gmail.com

Balogh Tamás
Vasiszta Viktor
Barta Mátyás

Valéta elnök: +3630/676-2265 e-mail: makvb@uni-miskolc.hu
Major Domus +3670/882-8815 e-mail: makvb@uni-miskolc.hu
HÖK elnök: +3620/504-3961 e-mail: makhok@uni-miskolc.hu

Jó Szerencsét!
Miskolc 2018. 07.30.
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Tisztelt Szülők!
Mindenekelőtt, szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy gyermekük a Miskolci Egyetem Műszaki
Anyagtudományi 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!

