
Középiskolások Nyári Egyeteme 

Az iskola rengeteg lehetőséget nyújt ismereteink bővítéséhez, széleskörűvé tételéhez. A 

Budapesti Gazdasági Egyetemmel a pályaorientációs program keretében szerveztek 

különböző programokat, melyek nemcsak a gazdasági ismereteinket fejlesztették, hanem 

önismereti jellegű workshopok is színesítették az évet, de ezek a lehetőségek a nyárral sem 

értek véget. 

Augusztus 11-15. között alkalmunk nyílt 

arra, hogy a BGE egy új programsorozatán 

vegyünk részt, melynek neve Nyári Egyetem 

lett. Ez egy tábor, melynek helyszíne 

Esztergom, azon belül is a Búbánat-völgy, 

mely a neve ellenére egyáltalán nem 

búbánatos. A táborban több mint 40 tanuló, 

iskolánk diákjai közül négyen vettünk részt az 

újdonságnak számító táborban. A szállásunk 

minden várakozást felülmúlva nagyon jó volt, találhattunk ott focipályát, hintaágyat és 

természetesen rengeteg fát, hisz egy völgy szívében voltunk. A tábor szervezői nagyon 

közvetlenek és barátságosak voltak. Délelőttönként előadásokat hallhattunk az egyetem két 

előadója, Pintér Tibor és Dr. Dobó Róbert által. Ezek az előadások meglehetősen 

széleskörűek voltak, hisz mindennapi témáknak 

a gazdasági oldalát mutatták meg. Például volt 

szó a társadalomról, mely leginkább a 

nemzetközi gazdaságtant érintette, de emellett 

személyiségekről is hallhattunk, amely a 

marketinggel, illetve cégvezetéssel és 

különböző alkalmazotti beosztásokkal lett 

összefüggésbe hozva. A délutánokon pedig 

kiscsoportos önismereti jellegű workshopok 

voltak, melyek során én saját elmondásom 

szerint egy személyiségfejlődésen mentem keresztül. A délutáni workshopok mellett 

előadások is voltak, a legnagyobb sikerű ezek közül is Németh Zoltán, Ted-X előadó 

délutánja volt, hisz rengeteg tanácsot adott ahhoz, hogy a mindennapjainkban is akár csak egy 

ppt-t hogyan tehetünk izgalmasabbá, illetve hogyan válhatunk jobb előadókká. Ezen az estén 

lehetőséget kaptunk elsajátítani a megszerzett 

tudást, mert a legbátrabbak egy 4-5 perces kis 

előadással, beszéddel állhattak ki, mely 

bármiféle témáról lehetett. Természetesen a 

bátorságnak megvolt a jutalma, hisz a kis 

előadók Németh Zoltán: Előadok, tehát 

vagyok! című könyvéből kaphattak egy 

példányt.   



Következő este egy volt BGE-s srác tartott 

egy „élménybeszámolót” arról az időszakról, 

mikor az egyetem évei alatt lehetősége volt 2 

évet eltölteni Kínában, ahol megismerkedett az 

ottani teahagyományokkal, most pedig egy 

sikeres Start-up vállalkozó, különféle szálas 

teákat forgalmaz, egyre nagyobb 

népszerűséggel. Nekünk is hozott teakóstolót, 

amely szintén a hét egyik fénypontját jelentette. 

A táborhét közepén ellátogattunk a Pilis 

Parkerdőbe, ahol megismerkedtünk a Parkerdő 

gazdasági életével, majd utána egy rövid túrát 

tettünk a környéken. Az utolsó előadásos 

napon pedig az ország legidősebb informatika 

tanára tartott nekünk előadást a mesterséges 

intelligenciáról. 

Összességében ez egy fantasztikus tábor 

volt, rengeteg embert megismerhettünk. A 

tábor során rengeteg dolgot megtudtunk a 

BGE-ről, ami nagyon hasznos, hisz egy jó páran tervezzük ott folytatni tanulmányainkat. 
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