
                    Élménybeszámoló 

               az Eötvös Collegium táboráról 

 

A tábor idén január 30 és február 4 között került megrendezésre, ahová kiemelkedő 

eredménnyel rendelkező tehetséges diákokat hívtak meg, akik az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat.  

A tábor alatt betekintést nyerhettünk a kollégisták életébe, sok-sok érdekes előadáson 

vehettünk részt, ahova az előzetesen felmért érdeklődési körünk alapján lettünk beosztva, 

emellett megismerhettük az ELTE-n tanító tanárokat is. Új barátságokat kötöttünk, és nagyszerű 

volt a hangulat. A reggeleket közös előadásokkal kezdtük, ahol többek között megismerhettük 

a kollégium történetét Dr. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója és Dr. Bertényi Iván, 

a kollégium kurátora előadásában. Emellett meglátogattuk a kollégium könyvtárát, hallhattunk 

az egyetemen folyó tanárképzésről, nyelvtanulásról és bemutatkozott az informatika kar is. 

Ezután jöttek a műhelyfoglalkozások. Én a spanyol, a magyar és az angol műhely foglalkozásain 

vettem részt, volt irodalomkritika, csapatépítő drámagyakorlat, megnézhettem, hogy miről 

kutat a spanyol műhely és sok érdekességet tudhattam meg a kognitív nyelvészetről. A 

műhelyfoglalkozásokon mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő témát. Volt 

német, filozófia, magyar, spanyol, orientalisztika, angol, történelem, társadalomtudomány, 

gazdaságtudomány, földrajz, matek, fizika, informatika, biológia és kémia műhely. 

Az előadások és a műhelyfoglalkozások után 

lehetőségünk volt Budapest főbb nevezetességeit is 

meglátogatni. A tábor első napján (hétfőn) például a 

Gellért-hegyen sétáltunk, ahol csodálatos látvány 

tárult elénk a fővárosról. Másnap megtekintettük az 

Országházat és a Szent Koronát. Szerdán a Nemzeti 

Galériába mentünk, csütörtökön a Szemlő-hegyi- 

barlang volt az úticél. A spanyol műhellyel 

meglátogattuk a budapesti Cervantes Intézetet is.  

Az ittlétünk során sok közösségépítő programon vettünk részt. Ilyen volt például a közös 

társasozás, a táncház, ami nekem kifejezetten tetszett. Lehetőség volt filmezésre, különböző 

sportolási formákra, mint például a kosárlabda és a foci. Részt vehettünk a kollégisták buliján is 

csütörtök este, ami szintén felejthetetlen élmény volt. Az utolsó napon a főszerep a 

csapatversenyé volt.  

Az Eötvös József Collegium nagyszerű lehetőséget ad a tehetséges diákok kibontakozására, 

szakmai fejlődésére. A tábor megerősített abban, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 

szeretnék jelentkezni. 
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