Kedves leendő elsőéves Egyetemi Hallgató!
Gratulálunk, hogy felvételt nyertél a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Karára!
Tudnod kell egyetemünkről, hogy 1735-ben alapították Selmecbányán és később
került a mai helyére,
noha akkori hagyományaiból mit sem veszített. Ezen hagyományokon belül itt nem
„gólya” vagy és nem „gólyatáborba” veszel részt, hanem te itt csak egy beavatatlan
pogány vagy, aki az ISTENI FÉNYBEN TÜDNDÖKLŐ DICSŐ FIRMÁK KARÁNAK
támogatására szorulsz.
Mi fogunk neked segíteni az egyetemi élet megkezdésében és megtanítunk arra,
hogyan vedd a kisebb-nagyobb akadályokat, melyek tanulmányaid során eléd
kerülnek.
A balekhéten a megjelenés KÖTELEZŐ, legalább is nagyon erősen ajánlott.
Hogy miért is: Itt ismerkedsz meg velünk, és társaiddal is, akikre később
támaszkodhatsz
jóban-rosszban, és nem utolsó sorban megismerheted
egyetemünk több százéves, nem mindennapi hagyományait.
A balekhét augusztus 27-től szeptember 1-ig tart.
Megközelítés VONATTAL:
Budapest Keleti pályaudvarról induló vonat:
Inter City 11:10-kor indul (12:35-kor van Győrben) 13:38-kor közvetlen kocsikkal
érkezik Sopronba.
Szombathelyről induló vonat:
Személy 12:38-kor indul, és 13:30-kor érkezik Sopronba.
FONTOS!!!!!!
Ha más közlekedési járművel jössz, akkor is ide kell érned legkésőbb 13:45-re a
VASÚTI PÁLYAUDVARRA, különben lekésed a FIRMA TAXIT, ami városnézéssel
egybekötve elvisz
az egyetem területére.
Egyszóval ügyelj arra, hogy le ne maradj a fogadásról!
Bárhonnan is érkezel SZÜLŐK NÉLKÜL TEDD!!!!!

Programterv:
augusztus 27. vasárnap

augusztus 28. hétfő

augusztus 29. kedd

Fogadás után városnézés
a FIRMA TAXIKKAL,
regisztráció,
szálláshelyek elfoglalása,
botanikus kert
megtekintése,
este össznépi ismerkedés.

Sopron környéki látnivalók
megtekintése.
Kollégiumi ismertető.
Este ismerkedés az egyetem
kulturális emlékeivel.

Kollégiumi szobalistára
jelentkezés
Beiratkozás az egyetemre,
majd soproni látnivalók
megtekintése,
múzeum- látogatás.
Este találkozás a baráti
társaságokkal.

augusztus 30. szerda

augusztus 31. csütörtök

szeptember 1. péntek

Egész napos erdei túra
a Lövérekben, célállomás
az autóspihenő.

Görbehalmi
Bányászmúzeum
megtekintése
Erdész-Fás-Közgazdász
Fertő-tavi piknik, este BÁL
a helyi rendezvényházban.

Első előadás,
beiratkozás az
egyetemi könyvtárba.
Távozás, könnyes búcsú.

Amit nagyon fontos, hogy magaddal hozz:
 12 000 Ft, amellyel a programok költségeihez járulsz hozzá (pl. múzeumi
belépők, szállás stb.), emellett egész hétre költőpénz étkezésre, és
mindenre, mi szem-szájnak ingere.
 A programokhoz szükséged lesz kényelmes cipőre, esőkabátra, hideg
élelemre, fürdőruhára, szabadidőruhára, hálózsákra és elegáns ruházatra
(a bálra). Szállás a kollégiumban lesz!
 Első napra (vasárnap) hideg élelmet hozz magaddal.
Néhány jó tanács:
 Gyere el mindenféleképpen, hiszen sok és változatos programmal
készültünk, melyek alatt megismerheted egyetemünket, annak
hagyományait, Sopront és nem utolsó sorban minket és társaidat. A
jelenléted azért is fontos, mert a hét folyamán minden beiratkozási
és regisztrációs folyamatot segítünk lebonyolítani, amely
szeptembertől kezdődő ittlétedhez nélkülözhetetlen.
 Ügyelj arra, hogy egész napos a túra és több program lesz, ahol
többet kell majd gyalogolni, úgyhogy mindenféleképpen hozz
kényelmes ruhát, és cipőt, amely megfelel ennek a célnak.
 Évközben, amire szükséged lesz: kockás és vonalas füzetek, vonalzó
készlet, körző, betűsablon, ceruzák (2H, H, HB, B, 2B), fehér köpeny
és öltöny a tanévnyitóhoz.
 Végül: aki lemarad, az kimarad…

És amit semmiképpen se hozz magaddal:
 digitális kütyük: mp3 és más zenelejátszók, bicikli, egyéb értékes
vagy nehezen cipelhető holmi.
Az értékek elhelyezésére lehetőséget biztosítunk. Ezt azok is igénybe vehetik, akik
úgy készülnek lakhelyük távolsága, vagy egyéb indok miatt, hogy maradnak a
hétvégére.
FIGYELEM!
A kollégiumba felvételt nyert hallgatók csak a kollégium által küldött levélben leírt
időpontban tudják elfoglalni a szálláshelyüket, így, ha valaki a fent említett módon a
hétvégét Sopronban kívánja tölteni, kérem jelezze!!! (szálláslehetőség: más kollégium,
illetve albérletek)
Az alábbi linken tudtok regisztrálni:
https://goo.gl/forms/pUraUSYfUmbRQTpv2
A jelentkezési határidő augusztus 13-a!
Ha bármilyen kérdés felmerül, akkor telefonon vagy e-mailben elérhetőek vagyunk.
Boós Veronika

Mahunka Eszter

boos.veronika@gmail.com

mahunkaeszter@gmail.com

+36 70 949 3156

+36 20 219 9604

Takács Dávid

Kopacz Gyöngyvér

takacs.david42@gmail.com

gyongyver.k.25@gmail.com

+36 20 262 8173

+30 719 8770

TÁRT KAROKKAL VÁRUNK!

Jó szerencsét!
Üdv az Erdésznek!
Pénzt a Fásnak!
Isten Éltesse a Közgazdászokat!

Az 58. Faiparos Firmaévfolyam

