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Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán 2021-ben is megrendezésre kerül a bALEK-

hét (gólyatábor). A rendezvény az 1735 óta íródó selmecbányai eredetű hagyományaink 

alapján már több évtizedes múltra tekint vissza. Célja, hogy a harmad-, negyedéves diákok 

fogadják az érkező első évüket megkezdő, leendő hallgatókat. Ennek időpontja előreláthatólag 

2021. augusztus 29. és szeptember 3. között lenne.  

Ez az esemény nagy jelentőséggel bír az érkező diákság számára, mivel a hét 

programjai során betekintést kapnak a nagy múltú selmeci diákhagyományokba melyek az 

UNESCO Szellemi Kulturális Örökség részét képezik. Ezek a sajátos diákszokások nagyban 

hozzájárulnak a hallgató egyetemi éveinek sikereihez és élményeihez.  

Hagyományainknak olyan közösségkovácsoló ereje van, melyre a magyarországi 

egyetemeken egyáltalán nincs példa. Ezen rendezvénnyel szeretnénk megadni a kezdő lökést a 

leendő elsősöknek, hogy később egy egymásért felelős közösség jöhessen létre az 

évfolyamukból, mely nagyban hozzájárul a sikeres és élményekkel teli egyetemi éveikhez. 

Mindezek mellett lehetőséget biztosítunk számukra az Alma mater és a történelmi 

Sopron megismerésére. 

 

A költségeknek jelentős hányadát, mintegy 2.500.000 forintot a bALEK-hetet 

szervező évfolyamok finanszírozzák, a fennmaradó összeget támogatásokból igyekszünk 

előteremteni, minél inkább csökkentve ezzel az első éves hallgatók költségeit, megteremtve 

ezzel a lehetőséget arra, hogy anyagi helyzetükre való tekintet nélkül mindenki részt tudjon 

venni a bALEK-héten. 

Ehhez kérjük az Ön illetve Önök támogatását, anyagi segítségét. 

 

Tervezett programjaink: 
 

- bALEK-ok fogadása Csornán, érkezés Sopronba különvonattal 

- egyetemi beiratkozás, tárgyfelvétel, hagyománytörténeti előadások 

- túra a Soproni hegyvidéken 

- Sopron nevezetességeinek bemutatása 

- kulturális programok, például: soproni erdészeti és bányászati múzeum 

- közös főzések, ismerkedési est, nótaest 

 

 

Előre várható költségeink:   

 Vonatbérlés 300.000 HUF 

 Múzeumbelépők 400.000 HUF 

 Étel+ital 1.500 000 HUF 

 Póló, Nótáskönyv, bALEK-Újság, egyéb kiadvány 500.000 HUF 

 Szállás 1.500 000 HUF 

 Egyebekből összeadódó 300 000 HUF 

 Összesen 4.500.000 HUF 
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Támogatói hozzájárulás 
 
 

Támogatása esetén mind a bALEK-hetet, mind az egyetemi diákszervezeteket 
támogatja.  

Támogatása fejében reklámlehetőséget biztosítunk Önnek illetve Önöknek, amely 

magában foglalja a bALEK-hétre készített póló hátoldalán való feltüntetést illetve az 
alkalomra készített kiadványokban történő megjelenést.  
Információt a következő telefonszámokon és internetes címen kérhet: 
  

• balekhet2021@gmail.com

• Murányi Levente III. éves erdőmérnök hallgató, +3630 273 5903

• Kulcsár Olivér III. éves erdőmérnök hallgató, +3630 812 1260

• Juhász Tamás III. éves erdőmérnök hallgató, +3630 423 8681

• Postai cím: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Dékáni Hivatal

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4 (a borítékon kérjük felüntetni: balekhét 2021)
 

 

A pólón, illetve kiadványainkban a cég neve feltüntetésre kerül, azonban a cég logójával 

való megjelenést a rendelkezésre álló felület korlátai miatt 50.000 Ft-os támogatási 

összegtől tudjuk biztosítani. 

 

A támogatásokat az Országos Erdészeti Egyesületen keresztül fogadjuk és kezeljük. Az 

Országos Erdészeti Egyesület minden támogatónak adomány-igazolást állít ki.   
Kérem, rövid válaszban jelezze a balekhet2021@gmail.com e-mail címen támogatási 
szándékát! 

Támogatását az alábbi címre várjuk: 

Országos Erdészeti Egyesület 

10200830-32310126-00000000 (K&H Bank) 

Közleményben: balekhét 2021 

  
Továbbá kérem, hogy ha szeretné, hogy cégének logója megjelenjen a kiadványunkban, 
küldje el a fenti e-mail címre. 
 
Amennyiben, nem áll szándékában támogatni a rendezvényt, úgy köszönjük hogy levelünk 
elolvasásával időt szakított ránk. 

 

 

Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek! 
 

Köszönettel: 
 
 

 
213. erdész Firmaévfolyam 

Sopron, 2021.04.05  
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