
Kedves leendő diáktársunk! 

 Először is engedd meg, hogy mi is gratuláljunk Neked a sikeres felvételidhez 

az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézetébe (OE-

AMK GEO). 

Ebből kifolyólag szeretnénk meghívni Téged a 2017. augusztus 21-24. között 

tartandó balekhétre, melynek célja, hogy megismerkedj diáktársaiddal, az 

iskolával, a várossal és nem utolsó sorban az iskolában élő diákhagyományokkal. 

Ha mindenképpen kötni akarnánk valamihez, akkor a gólyatábor áll hozzá a 

legközelebb, de itt nem a megalázás, és a követelőzés a cél. A balekhét(B7) 

helyszíne – mint ahogyan a korábbi években is - Bodajkon lesz, azon belül is a 

Tölgyes Tábor és Turistaközpontban. Egy tökéletesen elszigetelt kis önálló 

területen leszünk ezen időpont alatt, ami tökéletes lehetőséget nyújt a balekhét 

lebonyolítására. 

 Sok programmal készültünk, többek között lesz ismerkedési est, ahol 

megismerkedhetsz velünk és leendő évfolyamtársaiddal, sorverseny, ahol vicces 

feladatok várnak, ezen kívül sok más szórakoztató esemény vár Rád! 

 Ezzel a levéllel együtt megkaptad a Kar által küldött hivatalos levelet is. 

Abban olvashattad a regisztrációs hét időpontját és programját! Mivel a 

regisztrációs héten a részvétel kötelező (beiratkozás, stb.), így a balekhét azt egy 

kicsit vidámabbá, közvetlenebbé teszi majd. Éppen ezért, és mert a korábbi 

évekből tapasztalva azok, akik elpuskázták ezt a kiváló lehetőséget, később 

megbánták. Ajánlom a részvételt, mert a későbbiekben sok hasznát fogod venni 

az itt szerzett barátoknak, tapasztalatoknak. 

 

És ahogyan egy nagyon bölcs Tanárom mondogatta:  

„Ne hallgató légy, hanem Diák!” 

 

A balekhét első napján, szombaton közösen gyülekezünk a kollégiumnál 

(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8.)  

Az utazást kérlek úgy ütemezd, hogy 10:00-12:00 között megérkezz a 

kollégiumhoz.  

 

A B7 költsége 13500 forint ezt a helyszínen fogjátok tudni rendezni. A 



jelentkezéshez csak annyit kell tenned, hogy kitöltöd a jelentkezési lapot, amit 

megtalálsz ebben a csomagban. Kérünk a kitöltött jelentkezési lapot küldd el a 

8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. címre, írd rá a borítékra, hogy 

balekhét és egy igazolványképet is tegyél bele, aminek a hátuljára ráírod a neved 

és születési időd. 

 Egy e-mail címre történő jelentkezést is kérünk tőled, melyben leírod a 

következőket: neved, édesanyád nevét, lakóhelyed, szül. időd, telefonszámod, 

póló méretedet, szem. ig. számod és érkezésed 

időpontját,módját(vonat,busz,autó). Ezt az e-mailt és a levelet az alábbi levél 

kézhez vételétől számított maximum 3-5 napon belül küld el nekünk, nagyon 

fontos az előzetes kalkulációkhoz!  A fent említetett email cím: 

geovalbiz@gmail.com . 

 

Amit mindenképp hozz magaddal: 

 ágyneműhuzat vagy hálózsák 

 szabadtéri programokra alkalmas ruha 

 szúnyog-és kullancsirtó szer 

 higiéniás eszközök (fogkefe, fogkrém, tusfürdő, törölköző) 

 valamint költőpénz  

 

További kérdéseddel fordulj bizalommal hozzánk: 

Leel-Őssy Dániel as. KáromCODom  Sebők Olivér as. Mr. Statham 

Tel.szám: 06-30-643-6988              Tel.szám: 06-20-979-8751 

 

 

vagy a geovalbiz@gmail.com e-mail címen. 

 

Leel-Őssy Dániel as. KáromCODom 

     Bizottsági elnök 

Jó szerencsét! 



Világost a Geósnak! 

 

 

 

Jelentkeze si lap 

b7 Bodajk, 2017. augusztus 21-24.  

 

Neved:  ....................................................................  

Édesanyád neve:  ....................................................................  

Lakcímed:  ....................................................................  

Születési hely, idő:  ....................................................................  

Telefonszám:  ....................................................................  

Gondviselő elérhetősége:  ....................................................................  

Póló méret:  ....................................................................  

Érkezés várható időpontja, módja:  ....................................................................  

Egyéb (betegség, allergia, stb.):  ....................................................................  

A fényképet ne felejtsd el betenni a borítékba! 


