
Gépész bALEK7 2021 

Több, mint egy gólyatábor! 



Kedves Hallgató!  
 

Nagy szeretettel köszöntünk a Miskolci Egyetemen és gratulálunk sikeres 
felvételidhez!  

Életed legszebb éveit tudhatod majd magadénak egyetemistaként.  
Mielőtt megkezdenéd felsőoktatási tanulmányaid, egy felejthetetlen  
hétre invitálunk, ahol megismerkedhetsz leendő csoporttársaiddal,  
a felsőbb éves hallgatókkal, de részese lehetsz annak a bizonyos 

 miskolci egyetemi életérzésnek is, mely hallgató életünket jellemzi.  
Mindezek mellett természetesen az egyetem útvesztőiben is elkalauzolunk 

 és segítünk, hogy mire érdemes figyelni újdonsült egyetemistaként.  
 



A Miskolci Egyetem Gólyatáborát, vagy ahogy hagyományaink által hívjuk 
 a bALEK7-et 2021. augusztus 22-26. között rendezzük meg campus területén, 

 ahol új ismerősökkel, élményekkel zárhatod a nyarad és indíthatod el egyetemista életed.  
 

Gólyatábor programjai  között szerepelnek a kar vezetőinek és hallgatóinak 
 az egyetemmel kapcsolatos előadásai, koncertek, sportvetélkedők, kirándulások 

 és persze #unibuli minden mennyiségben. Íme egy kis ízelítő az elmúlt évek gólyatáboraiból: 
https://www.youtube.com/watch?v=7xVRo8IYOL8 

 
FONTOS!!! 

A bALEK7-en kizárólag védettségi igazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel  
lehet részt venni! 

 
Bővebb információt és jelentkezést az alábbi linken találod:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnRH_w6COYlMw7S5yOidLgJoFZG46D_VovFoE-j0-algIsVg/viewform?usp=sf_link 
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A bALEK7 részvételi díja: 22.000 Ft, mely tartalmazza: 
 
• napi háromszori étkezést,  
• szállást a kollégium 2, 3 és 4 ágyas szobáiban,  
• emblémával díszített pólót és bögrét,  
• valamint a kirándulások, vetélkedők és minden más program költségét. 
  

A honlapon való jelentkezést követően a fent említett összeget 
 kérünk fizesd be 2021. augusztus 13-ig a következő számlaszámra: 

 
Bank neve: OTP Bank 

Kedvezményezett neve: MESZ GÉIK 
Kedvezményezett számlaszáma: 11734004-25988158 

Közlemény rovat (kötelező): résztvevő neve, személyi igazolvány száma 

 
 
 
 



Ha bármilyen kérdésed lenne, illetve problémád merülne fel  a táborral kapcsolatban,  
bátran keress  minket az alábbi telefonszámokon,   

 
Ádám Róbert   GÉIK-HÖK elnök  +36/30-899-5304 
Timkó Attila   Valétaelnök   +36/30-962-3264 
Nádházy Gergely  Valéta Pénztáros  +36/30-2078-280 
Dékány Péter   Valétaelnök   +36/20-9365-850 
Uri-Kovács Bence   Valéta Pénztáros  +36/30-7842-588 

 
vagy emailben, a gepeszgolyak2021@gmail.com címen. 
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Keress minket és leendő évfolyamtársaidat a Facebookon is: Gépészgólyák 2021  
Az egyetemmel és tanulmányokkal kapcsolatos  

infókért kövesd a Hallgatói Önkormányzat oldalait:  
 

ME-HÖK: http://www.mehok.uni-miskolc.hu/ 
 

Kari HÖK: https://www.mehok.uni-miskolc.hu/geikhok/ 
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További kellemes nyarat és kreditekben gazdag egyetemi éveket kívánunk!  
 
 


