Kedves leendő elsőéves
Egyetemi hallgató!
Ezennel meghívunk a bALEK-HÉTRE!
Először is szeretnénk gratulálni a sikeres érettségidhez, és ahhoz, hogy felvételt nyertél a Soproni
Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karára!
Pár szó ALMA MATER-ünkről:
Egyetemünk története 1735-ig nyúlik vissza a Selmecbányai Akadémiáig, ahol kialakultak hagyományaink, szokásaink alapjai, melyek azóta is bővülnek, formálódnak. Ebbe a csodás világba, MI
FIRMÁK kegyeskedünk bevezetni téged. Segíteni fogunk Neked abban, hogy jobban be tudj illeszkedni az egyetemi életbe és megtanítunk arra, hogyan kerüld ki a kisebb- nagyobb buktatókat. A
bALEK-héten való részvétel szinte KÖTELEZŐ, legalábbis nagyon (de még annál is jobban) ajánlott! Hisz betekintést nyerhetsz diákhagyományaink egy részébe, ami egyedülálló és megismerkedhetsz társaiddal, akikre az elkövetkező években támaszkodhatsz.
Ezenkívül a héten kerül sor a tantárgyfelvételre és a kollégiumi beiratkozás is nehezebb lesz, ha kihagyod ezt a lehetőséget, mivel az adminisztrációs ügyek is ekkor kerülnek rendezésre.
Gyere el egy olyan rendezvényre, amin még tanáraink többsége is örömmel részt vett egykor elsősként!
Hidd el, sokkal jobban fogod magad érezni már az első órákon is, ha a teremben ismerősöket találsz.

A bALEK-hét tervezett programja:
Augusztus 27. (vasárnap)
megérkezés után városnézés
a FIRMA TAXIKKAL,
regisztráció, szálláshelyek
elfoglalása
botanikus kert megtekintése,
este családias ismerkedés
Augusztus 30. (szerda)
egész napos erdei túra a
Lővérekben
este meleg étel

Augusztus 28. (hétfő)
ebéd,
Kollégiumok bemutatása
este közös nótázás fás barátainkkal

Augusztus 29. (kedd)
beiratkozás, tantárgyfelvétel,
kollégiumi jelentkezés,
múzeumlátogatás,
Sopron nemes borainak kóstolása

Augusztus 31. (csütörtök)
kirándulás a környéken:
nagycenki kastély
strandolás a Fertő-tavon,
este bál

Szeptember 1. (péntek)
összepakolás,
első katalógusos óra!
búcsúzkodás, hazautazás

Vasárnap mindenkivel a vasúti pályaudvaron találkozunk! Sopronba a következő vonatokkal gyere:
 amennyiben Győr felől érkezel: 12:38-kor indul és 13:38-ra ér Sopronba (IC, Budapestről a
Keleti pályaudvarról 10:10-kor indul)
 ha pedig Szombathely felől jössz: 12:38-kor indul és 13:30-ra ér Sopronba.
 ha más járművel érkezel, vagy Sopronban esetleg Sopron környékén laksz, kérünk, hogy legkésőbb 14:00-ra gyere a vasútállomásra a heti cókmókkal.
 a bALEK-hét ideje alatt MINDENKI a ***Fekete Zoltán Diákhotel és Kollégiumban lesz
elszállásolva.

Amit mindenképp hozz magaddal:
 16.000 Ft, amellyel a programok költségeihez járulsz hozzá (pl. múzeumi belépők, szállás,
busz, póló, stb.), emellett költőpénz étkezésre (meleg ételt minden nap biztosítunk, de reggelit,
uzsonnát és egyéb nasit magadnak kell venned.).
 Szükséged lesz a beiratkozáshoz egy Egyetemi Tanulmányi Központ tájékoztatójában kért
dokumentumokra.
 Füzet, toll, jókedv.
 A programokhoz szükséged lesz kényelmes cipőre, esőkabátra, hideg élelemre, fürdőruhára,
esetleg naptejre, szabadidőruhára, és elegáns ruházatra a bálhoz. A játszós ruhán kívül hozz
egy olyan öltözetet is, ami jobban nyúzható, tehát nem baj, ha esetleg nagyon koszos lesz,
vagy elszakad.
 Első napra (vasárnap) hideg élelem.
Amit semmiképp se hozz magaddal:
 Kisállatok, digitális kütyük: mp3-5 és más zenelejátszók, laptop, pendrive bicikli, egyéb értékes és nehezen szállítható holmi.
 Ez a hét nem ezek használatáról fog szólni. Ha mégis elhoznád, kérlek, számíts arra, hogy egy
„trezor” szobába elzárjuk, felcímkézve a neveddel és majd a bALEK-hét végén visszakapod.
MINDENKI KÜLDJE EL postán, vagy töltse ki interneten a regisztrációs űrlapot legkésőbb
augusztus 11-ig!
Cím:
Soproni Egyetem
Lámfalussy Sándor Közgasdaságtudományik Kar
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Boríték közepére írd rá: bALEKHÉT
Vagy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEYiY6pL48tPPOBAIjtKYlJdR56Du5CS9V66Bg_1
JCfJWXQQ/viewform
vagy e-mailben a mellékelt jelentkezési lapon a következő címen: kozgaz.balekhet2017@gmail.com,
a tárgy „bALEK-hét” legyen!
Reméljük az időjárás nekünk kedvez, de a programváltozás jogát fenntartjuk.
Bármilyen problémád akad a jelentkezéssel, vagy kérdésed merülne fel, írj nyugodtan a
kozgaz.balekhet2017@gmail.com email címre vagy:
Nagy Violetta alias TUDni AKARom!
nvilcsi04@gmail.com
+36-30/560-7320
Ódor Bálint alias EKSméletlen Játékos
odorbalint19@gmail.com
+36-30/724-5300

Jó szerencsét! Isten éltesse a Közgazdászokat!
A XIX. KÖZGAZDÁSZ FIRMAÉVFOLYAM

Regisztrációs lap balekhétre
Név: ..................................................................................................................................
Születési dátum, hely: .......................................................................................................
Állandó lakcím: .................................................................................................................
Szak: .................................................................................................................................
Telefonszám:
Mobil: .....................................................................................................................
Gondviselő telefonszáma: .......................................................................................
E-mail cím: ........................................................................................................................
Egyéb fontos megjegyzés: .................................................................................................
Tudsz úszni: igen nem
Fontos!!
Allergia:
Állandó gyógyszer: neve: ..................................................................................
Egyéb betegség vagy fogyatékosság:……………………………………………..
Póló méret:
S
M
L
XL
XXL
Melyik irányból érkezik a vonatod:
Budapest (Győr):

Szombathely:

Ha más járművel jössz, vagy soproni vagy, mikorra érsz a vasútállomáshoz (lehetőleg a vonatérkezések környékén)…………………………………………………………
Itt maradási szándék hétvégére, szeptember 1-3 (ha messze laksz, vagy máshogy nem tudod
megoldani stb.)
Igen

Nem

.......................................................................
aláírás

