
 

EcoCamp 2018 

Osztályunkból (12G) ketten vettünk részt a Szegedi Tudományegyetem nyári 

táborában 2018. július 23-28 között, melyet az egyetem Gazdaságtudományi 

kara szervezett. Szinte az ország minden pontjáról érkeztek tanulók, sőt még a 

Felvidékről is. Szállásunk a kar kollégiumában volt, Újszegeden. Ez minden 

reggel fél óra sétát jelentett a szállás és az egyetem közt, de olyan szép 

környezetben tehettük ezt meg, hogy gyorsan elrepült az idő. Minden reggel 

átsétáltunk a Belvárosi hídon melyről megcsodálhattuk a híres Tiszát. 

Megérkezésünk délelőttjén a 

vasútállomáson vártak minket a 

szervezők, majd elkísértek az 

egyetemre, ahol regisztrálhattunk. Ezt 

követte a csapatépítő tréning késő 

délutánig, amikor is csapatokba 

osztottak minket. Még ezen a napon 

bemutatták nekünk a főszervezőket, 

Huszár Sándort és Kuruczleki Évit, 

valamint Kovács Péter egyetemi 

adjunktust, aki rengeteget tett azért, hogy mi jól érezhessük magunkat. A szállás 

elfoglalást követően este mindenki a saját csapatával fedezte fel Szeged 

belvárosát egy szellemi vetélkedő keretén belül.  

 Kedden az első előadás a pénzügyekről szólt, még a 

második előadás címe „Stat Wars” volt, amelyet a KSH 

szervezett. Ebéd után megtekinthettük a szezonális 

dinoszaurusz kiállítást a Móra Ferenc Múzeumban, 

melyen nagyon jól éreztük magunkat. Este a Móra 

Ferenc szakkollégium mutatkozott be.  

Szerda reggel egy 3 órás előadás keretein belül tanultuk 
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meg, hogy hogyan is kell jó prezentációt készíteni, melyre a tábor is épült. 

Nagyon sok támpontot kaptunk ezzel kapcsolatban. Később pénzügyi kvízen 

vettünk részt, melyen a csapatunk győzedelmeskedett.  

A kollégiumba való séta után sportvetélkedőn 

mérhettük össze erőnket. Miután kipihentük a 

vetélkedő fáradalmait este főzőversenyt 

tartottunk az Eco Parkban, ahol mindenkinek 

pörköltet kellett készítenie. A csapatunk 

felhasználta a „hazai” szegedi paprikát, mely 

újra a győzelemhez segített minket. 

Csütörtökön fáradtan indult a reggel, de 

nagyon érdekes előadásokon vehettünk 

részt. Számunkra a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal előadása volt a legérdekesebb. 

Megtudtunk belső információkat azzal 

kapcsolatban, hogy mi történik a 

határainkon átvizsgáláskor és pár videó 

bejátszást is láthattunk, amikor adócsalókat 

fognak el. Ezen felül mi is kipróbálhattuk 

milyen érzés megbilincselni valakit.  Este 

pedig megint vetélkedtünk, ami olyan volt 

mint egy közgazdasági Activity. 

Elérkezett az utolsó nap is, amikor 

megismerhettük a marketing kutatás 

fortélyait. Ezt követően időt kaptunk arra, 

hogy felkészüljünk az esti prezentációra a 

csapatunkkal. A prezentáció célja az, hogy 

a csapattagok együtt értékeljék a tábort és 

meséljék el a többieknek, hogy ők hogyan 

is élték meg ezt a pár napot. A csapatunk 

egy videót készített, amire maximális 

pontot kaptunk. Az eredmények 

kihirdetésére este a táborzárón került sor. Mi a 2. hellyel tértünk haza, de nem 

keseredtünk el mert rengeteg új élménnyel,új barátsággal gazdagodtunk. 


