
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 19-22. 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 Káptalanfüreden lesz, az ÚTON Balatoni Táborban. 

 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, csütörtökön közösen gyülekezünk a 
Geoinformatikai intézetben     14:00-kor!       
(8000, Székesfehérvár, Pirosalma 1-3.) 

 

 A balekhét 18.000 Ft-ba fog kerülni, amit készpénzben a helyszínen kell 
majd befizetned. A jelentkezéshez csak annyit kell tenned, hogy kitöltöd a 
jelentkezési formot, aminek a linkjét megtalálod levelünk végén. 

Ezt a formot az alábbi levél kézhez vételétől számított maximum 3-5 
napon belül töltsd ki, nagyon fontos az előzetes kalkulációkhoz! 

 
Amit mindenképp hozz magaddal: 
- ágyneműhuzat vagy hálózsák 
- szabadtéri programokra alkalmas ruha 
- szúnyog- és kullancsirtó szer 
- higiéniás eszközök (fogkefe, fogkrém, tusfürdő, törölköző) 
- jó idő esetén fürdőruha és plusz törölköző (Balaton) 
- valamint költőpénz 



A jelentkezéshez szükséges form linkje: 
https://forms.gle/xvsKs6BQUYNrN3Yb8 

 
 

További kérdéseiddel fordulj bizalommal hozzánk: 
 

Pataki Károly Sándor as. A Titán 
Tel.szám: +36 30 741 5299, 

Jakab Ilona Éva as. Szivárvány 
Tel.szám: +36 30 101 5831,

Szalkai Zsombor as. Parker 
Tel.szám: +36 30 720 0938, 
 

Teszárs Kinga Antónia as. kisSüti 
Tel.szám: +36 20 417 5219 

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

Jó Szerencsét! 
Világost a Geósnak! 

 

 


