
Kedves leendő elsős diáktársunk! 

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

felvételidhez a GEO-ba. 

 Ezt megünneplendő, balekhetet szervezünk, melyre szeretettel meghívunk 

Téged. A rendezvény – melyet más intézményekben Gólyatábornak neveznek – 

augusztus 20-23. között lesz. A balekhét célja, hogy megismerkedj 

diáktársaiddal, az iskolával és nem utolsó sorban az iskolában élő 

diákhagyományokkal. A hírekkel ellentétben itt nem az elsősök megalázása a 

cél, hanem a társaság összerázása, a Ti beilleszkedésetek megkönnyítése. A 

balekhét helyszíne Bodajkon lesz, a Tölgyes Tábor és Turistaközpontban. 

 Sok programmal készültünk, többek között lesz ismerkedési est, ahol 

megismerkedhetsz velünk és leendő évfolyamtársaiddal, valamint lesznek 

sorversenyek, ahol szórakoztató feladatokat kell megoldanotok. 

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

Abban olvashattad a regisztrációs hét időpontját és programját! Mivel a kötelező 

programok (évnyitó, beiratkozás, stb.) a balekhetet követően lesznek, azokon a 

napokon is eltölthetünk némi időt együtt. 

A balekhét első napján, kedden közösen gyülekezünk a kollégiumban 

12:00-kor!       

(8000, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8.) 

 

 A balekhét 13.500 Ft-ba fog kerülni, amit készpénzben a helyszínen kell 

majd befizetned. A jelentkezéshez csak annyit kell tenned, hogy kitöltöd a 

jelentkezési lapot, amit megtalálsz ebben a csomagban. Kérünk a kitöltött 

jelentkezési lapot küldd el Sipos Réka névre a 8000 Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 8. címre, írd rá a borítékra, hogy balek7 és egy igazolványképet is 

tegyél bele, aminek a hátuljára ráírod a neved és születési időd. 

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

következőket: 

neved, édesanyád nevét, lakóhelyed, szül. időd, telefonszámod, póló 

méretedet, szem. ig. számod.  

Ezt az e-mailt és a levelet az alábbi levél kézhez vételétől számított 

maximum 3-5 napon belül küldd el nekünk, nagyon fontos az előzetes 

kalkulációkhoz! A fent említett email cím: geovalbiz@gmail.com. 

mailto: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: 

 

Daróczi Roland as. Columbo 

Tel.szám: 0630/512-0470, 

Bor Gabriella as. Borossy Sister 

Tel.szám: 0630/962-4174,

Sipos Réka as. KevertLady 

Tel.szám: 0620/354-5467 

Dobrocsi Enéh Mária as. Aranyhaj 

Tel.szám: 0670/295-8270

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

Jó Szerencsét! 

Világost a Geósnak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelentkezési lap 

balekhét (Bodajk, 2019. augusztus 20-23.) 
 

 

 

Neved:    

Édesanyád neve:   

Lakcímed:   

Születési hely, idő:   

Telefonszám:    

Gondviselő neve, elérhetősége:   

Póló méret:   

Érkezés várható időpontja, módja:   

Egyéb (betegség, allergia, stb.):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fényképet ne felejtsd el betenni a borítékba! 

 


