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Kedves Bulek!
Gratulálunk Neked, és nagy örömmel köszöntünk abból az alkalomból, hogy több-kevesebb
nekirugaszkodásra átpottyantál a földi halandókat és a Georgikonosokat egymástól elválasztó
akadályon, melynek nevét – úgy, mint felvételi – Te már csak múlt időben emlegeted az ismerőseid
előtt.
Így a nyár kellős közepén, tudjuk, semmi kedved a tanulásról hallani. Hidd el az egyetem nem csak
erről szól! Az első élményed az új iskoládban várhatóan úgysem ilyen jellegű lesz. Az augusztus vége
idén mást jelent, mint eddig! Ha nyár végére marad még energiád egy klassz kis Balatoni Partira, ha
szeretnél megismerkedni leendő csoporttársaiddal, lakótársaiddal, vagy éppen új
barátoddal/barátnőddel, gyere el Keszthelyre, a hagyománynak számító Bulektáborba!
Lesz ott minden, ami egy ifjú Bulekot képes elindítani az egyetemi élet ösvényén. 4 napon keresztül
kovácsolódik össze egy társaság, mely úgy kezdi a tanévet, hogy már ismerősként köszönti egymást.
Hogy mivel van fűszerezve ez a pár nap? Nos, íme, néhány összetevő a programból: kollektív fürdőzés,
nagy vetélkedők, oktatói szak- és egyetemi ismertető, városnézés, éjszakai próba, buli, jó hangulat, és
még sok-sok meglepetés, amit ha eljössz, átélsz!
A táborban megismerkedhetsz a bulik és a szórakozás közepette azokkal az emberekkel, akik az
évfolyamtársaid lesznek 3 és fél vagy 2 évig és olyan barátságokat köthetsz, amelyek talán majd végig
kísérik az egész életed. Hidd el, ha elkezded az egyetemet, nagyon jó lesz ismerős arcokkal találkozni,
beszélgetni! És ahogy a régi rendszerben is működött, az itt is igaz: minél több az ismeretség, annál
könnyebben boldogulsz az egyetemen, főleg vizsgaidőszakban.
Továbbá a Bulektáborban első kézből kaphatsz hasznos információkat a jelenlegi rendszerről,
tanrendről, az aktuális szabályokról, azok betartásáról és a kiskapukról. Ezáltal sokkal könnyebben
fogsz boldogulni a „nehéz kezdetek” idején. Ebben lesznek segítségedre a felsőbb éves
„Bulektanárok”, akikhez bármilyen kérdéssel fordulhatsz.
A legfontosabb mégis az, hogy jól érezd magad. Reméljük, ebben nem lesz hiány! A szóbeszédekkel
ellentétben ne számítsatok nagy „szivatásokra”, nálunk ez nem erről szól. A négy nap alatt bulik,
beszélgetések, vetélkedők és egyéb szórakoztató programok várnak rátok! Csak az a lényeg, hogy
bírjátok az iramot…
A részletes programot és egyéb információkat megtaláljátok a honlapon, valamint a Facebookos
oldalon. Lájkoljátok minél előbb, nehogy lemaradjatok valamiről ;)
http://hok.georgikon.hu/bulek
Facebook: Bulektábor Georgikon Keszthely
Jelentkezés: http://hok.georgikon.hu/jelentkezes
(A programváltoztatás jogát a szervezők és az időjárás fenntartja.)
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Fontos információk:
 A Bulektábor helyszíne: Keszthely, Pethe Ferenc Kollégium (Keszthely, Festetics György u. 5.)
 A tábor időpontja: 2017. augusztus 31 – szeptember 3.
 Sajnos a rossz hír a következő: a tábor költségeit részben a Hallgatói Önkormányzat téríti, részben
Te. A részvételi díj tartalmazza a szállást, a napi kétszeri étkezést (ebéd, vacsora), egy szuper
Bulek-pólót, fergeteges programokat, koncerteket, strandolást és némi meglepetést is.
Mindezért összesen 17.000,- jó magyar forintot kell kiadnod. Az összeget az online jelentkezés után
kapott válasz e-mailben található számlaszámra kell elutalnod, a jelentkezéstől számított 5
munkanapon belül. (A tábor ideje alatt a reggeli megvásárlása a kollégiumi büfében megoldható lesz.)
 2017. szeptember 2. (szombat) – Évnyitó – Részvétel kötelező! - Ünnepi ruháról ne
feledkezzetek meg a pakolásnál! (fiúk: öltöny, nyakkendő; lányok: szoknya (nem
mini), blúz)
 A jelentkezési határidő: 2017. augusztus 25.
Mindenképpen hozd magaddal (a túléléshez szükséged lesz a következőkre):
- kedvenc hangszered,
- elemlámpát,
- fürdőruhát,
- sportfelszerelést,
- ágynemű huzatot
- ruha – lányoknak dögös, fiúknak macsós,
- játszós ruha – sziklamászós, holdra szállós, sárban és sörben fetrengős, tűz- és alkoholállós,
világcsúcs-megdöntős, 100% poliészter,
- fogkefe, fogkrém – csak a társaság kedvéért,
- alsónemű – naponta cserélhető és kombinálható,
- sziszegős szappan – a jéghideg leheletért és a jobb pH-érték végett.
És a jó bulihoz, ami kell:
Gumicsirke, tundrabugyi, búvárszivattyú, kakasos nyalóka, tescos zacsi, gumipók, fél tégla,
kismegszakító, nagymegszakító, rakéta porszívó, savpuffer-katalizátor, fluxus kondenzátor és az
elengedhetetlen fűzfán fütyülő, soha el nem csüggedő, mindig napra és tettre kész, elmúlhatatlan és
határtalan jókedv!
Bővebb információkat az alábbi elérhetőségeken kérhetsz:
Simon Réka: +36/30-464-5530, e-mail: simonreka@hok.uni-pannon.hu
Lóránt Zoltán: +36/30-480-8286, e-mail: lorantzoltan@hok.uni-pannon.hu
További jó pihenést, hamarosan találkozunk Keszthelyen!
„A vonattal Keszthelyre…”
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