
 

 

„English Summer Camp 2013” 

Írta: Kamenyiczki Ármin 

Day 1 

A nevem Kamenyiczki Ármin.  A 9. évfolyamot végeztem ebben az évben, a 

Huszár Gál iskolában. Megtisztelőnek éreztem, hogy részt vehettem ebben az 

angol nyelvű nyári táborban.  

Az első nap, Vasárnap 9 órakor az iskola egyik tantermébenTokainé Rácz Adrienn 

tanárnő és Dobó Tibor tanárúr tájékoztattak bennünket a tábor napirendjéről, 

menetéről,  programjairól, természetesen angol nyelven. Ezután elosztottuk a 

csapatokat, majd egy másik teremben megreggeliztünk. Ez a terem erre a célra 

volt kialakítva, és számos finomság közül lehetett válogatni: volt müzli, 

péksütemények, felvágott, toast kenyér, gyümölcsdzsem,  mogyorókrém, 

csokoládékrém, tea, hűsítő rostoslevek, de nem hiányoztak a tradicionális angol 

reggelik sem, mint például az az eredeti, juharfaszirupos palacsinta, vagy a 

tojásrántotta. A reggeli után visszatértünk az „active room”-ba. A feladat az 

volt, hogy minden csapatnak ki kellett találnia egy csapatnevet, majd írni kellett 

egy dalt és közösen elénekelni. A dalok nagyon mókásak voltak, sokat nevettünk. 

Kiderült, hogy minden nap végén kiosztásra kerül egy „Winner of the Day” cím, 

amit az a csapat érdemel, amelyik a legaktívabban vesz részt a programokon, s az 

előadások utáni kvízben is a legtöbb pontot gyűjtik össze. Sőt, amelyik csapatnak 

sikerül a legtöbb napot megnyeni, ővék lehet a „Winner of the Week” cím is. A 

játék után mindenki megéhezett. Az ebéd mindig nagyon finom volt, minden 

alkalommal jól laktunk.  Ebéd után a városba mentünk, ahol az volt a teendő, hogy 

minnél több külföldi, vagy angol anyanyelvű emberrel beszélgessünk.Kérdeznünk 

kellett tőlük néhány kérdést, persze angolul. Nagyon jó volt kapcsolatot 

teremteni angol nyelvű emberekkel,  remek nyelvtanulási-, és gyakorlási 

lehetőség volt. Erre a feladatra másfél órát kaptunk, ezután visszamentünk az 

iskolába, ahol kaptunk egy kis szünetet, Adrienn néni és Tibor bácsi pedig 

lepontozta a „mini-interjúkat”. Ezután kezdődött a nap értékelése, mikor eldőlt, 

ki a nap győztese. Mindenki izgatottan várta az eredményeket.  

A nap végére mindenki kellemesen elfáradt, de ugyanakkor kíváncsian várta, mi 

lesz holnap… 



 

Day 2 

A második napra mindenki újult erővel érkezett. A reggeli után eligazítást 

kaptunk a nap programjairól. Délelőtt bowlingozni mentünk a Chili Café-ba. 

Nagyon élveztük a játékot, sokat nevettünk. Ebédidőre visszamentünk az 

iskolába, ahol megtölthettük a nevetéstől fájó, a mozgástól pedig éhes 

gyomrunkat. Délutánra egy előadót vártunk, Gellén József bácsit, akit már eddig 

is ismertünk, mint az iskola angol egyik angoltanárát. Nagyon érdekes volt az 

előadása: Nagy-Britannia kalandos történelmi kialakulásáról, beszélt, valamint 

olyan fontos eseményekről, melyek döntő szerepet játszottak a szigetország 

történetében. Megismerhettük a régi Anglia szokásait; a nagy 

gyarmatosításoktól kezdve a legkeményebb csatákig. Mindezt persze angol 

nyelven. Az izgalmas előadás után jött a kvíz, majd a nap végéhez értünk. A 

„Winner of the Day” játék eredménye kezdett szorossá válni a csapatok között… 

 

Day 3  

A harmadik nap már mindenki oldottabb volt, a hangulat is egy nagyon kedves, 

baráti fordulatot vett. Megreggeliztünk, majd máris helyet foglaltunk, mert 

kezdődött egy roppant érdekesnek ígérkező előadás. Gula Mariann érkezett 

hozzánk, aki ír származású egyetemi tanárnő. Minthogy az várható volt, 

Írországról tartott beszámolót. Nagyon érthetően és tisztán beszélt angolul, 

nagyon tetszett az előadása. Megismerkedhettünk az ír hagyományokkal, 

ünnepekkel  és szokásokkal, és bepillantást nyerhettünk Írország történelmébe 

is.  A téma nagyon izgalmas volt, sokmindent megtudtam Írországról, olyan 

érdekes dolgokat is, amikről eddig még nem is hallottam…  

Ebéd után következett a kvíz, majd egy kis pihenő. Délután előadás volt. Ezúttal 

Fodor Szabolcs volt a vendégünk, aki a multicégek életéről beszélt a 

nagyvilágban. Elmondta, hogyan működnek ezek a hatalmas cégek, mi a céljuk, 

feladatuk, és milyen kötelességeknek kell minden nap megfelelniük. Érdekes 

dolgokat halhattunk a világ legnagyobb óriáscégeiről, s játékosan kipróbálhattuk, 

hogyan zajlik a telemarketing, azaz a telefonon keresztüli üzletelés. Továbbá 

hasznos ismereteket szerezhettünk a hazai és a külföldi üzletelés világáról. Itt 

azonban még nem ért véget a nap, hiszen Szabolcs bácsi készült nekünk egy 

eredeti skandináv játékkal is, amelynek neve: KÖB. Ez egy izgalmas, kültéri 

stratégiai játék, amelyet szemmel láthatólan mindenki nagyon élvezett.  



Day 4 

A negyedik nap délelőtt az „American Corner” (azaz Amerika sarok) vendégei 

voltunk. Sokan nem tudták, hogy hol is vagyunk igazából, mi is ez a hely. Így hát 

az ott tartózkodó személyzet elmondta, hogy miért nagyon hasznos az a kis 

„kuckó”.Azért, mert rengeteg érdekes angol nyelvű könyvvel találtuk magunkat 

szembe, és angol nyelvű CD-k, oktató DVD-k sora állt előttünk. Tájékoztattak 

bennünket, hogy akármikor használhatjuk ezt a „könyvtárat”. Ezután egy 

kitöltöttünk egy játékos kvízt, amelyben az elmondottak alapján voltak kérdések 

feltéve. Persze a legjobban sikerült tesztekért járó  jutalom sem maradt el… 

Ebédelni egy nagyon színvonalas, angol étterembe mentünk, a John Bull Pub-ba. 

Az étel nagyon finom volt, ismét jóllaktunk. Az étkezés közben még nem is 

sejtettük, hogy milyen meglepetéssel készült nekünk Adrienn néni. Mikor 

végeztünk, az egyik kedves pincér megkért minket arra, hogy legyünk csendesek, 

mert megérkeztek a várva várt „VIP” vendégek, a „nemzeti hősök”. Kinéztünk az 

ablakon, s két hófehér amerikai limuzin állt a bejárat előtt. –Húh! - gondoltam- 

Ez nem vicc! Itt tényleg fontos emberek járnak! Vajon milyen celebek érkeztek 

ezekkel a gyönyörű autókkal? – tanakodtam magamban. Majd ahogy kifelé 

mentünk, néhányan a csoportunkból egyszer csak beültek az egyik limuzinba! Ami 

(furcsa módon) üres volt! A sofőr pedig csak ott állt a kocsi mellett mosolyogva. 

Kérdőre vontam hát Adrienn nénit, hogy - Mi ez?! Nem kellene kiszállniuk az 

autóból? Hisz nem miattunk áll itt… - mondtam. – Ármin, az a helyzet, hogy 

miattatok áll itt, mert ti vagytok a „VIP” vendégek! Ti vagytok a legnagyobb 

nemzeti hősök! – válaszolta nevetve Adrienn néni. Hirtelen nagy káosz 

keletkezett, sokak még akkor is csak tátott szájjal álltak a hír hallatán, míg 

mások sikoltozva kiabáltak, amíg fel tudták fogni, hogy mi fogunk vele utazni!  

Még egy pár „közös” kép a kocsikkal, majd mindenki „beugrált” a luxusverdákba, 

ki ebbe, ki abba. Egészen az Egyetemig mentünk, ahol rengeteg képet 

készítettünk. Nagyon nagy ötlet volt ez a limuzin, egy életre szóló élmény! Óriási, 

nem mindennapi esemény volt! Miután visszarobogtunk az iskolához, még 

készítettünk néhány fotót, majd  fájó búcsút vettünk az autóktól... 

 

Day 5 

Délelőtt azt a feladatot kaptuk, hogy laptopok segítségével készüljünk fel 

Budapest néhány, főbb nevezetességéről, csapatonként egy-egy kelyszín volt 

kiadva. Természetesen angolul kellett anyagot gyűjteni. Délutánra egy előadót 

vártunk. Még ebéd előtt érkezett meg Ted Riordan, amerikai származású 



egyetemi tanár. Nagyon kedves, vicces stílusban beszélt angolul. Interaktív volt 

az előadása: minket is bevont a beszélgetésbe. Mesélt nekünk a kalandos 

múltjáról, az életéről, a családjáról, mindezt úgy, hogy közben minket is 

kérdezgetett, kikérte a véleményünket, s a végére egy egészen kellemes 

hangulatot teremtett.  

Az ebéd után Tibor bácsi egy új játékot mutatott be nekünk: A hosszú 

iskolafolyosón keresztül akadályokat helyezett el. Szekrényeket, bútorokat, 

asztalokat, székeket. A feladat az volt, hogy egy személynek a csapatunkból 

bekötöttük a szemét, úgy, hogy ne lássa a pályát.  Így a többieknek el kellett 

vezetniük a starttól a célig a társukat, s a játékot az a csapat nyerte, amelyik a 

feladatot a legrövidebb idő alatt tudta teljesíteni. Nagyon jó móka volt, sok 

nevetéssel! Délutám még maradt egy kis időnk, és tovább készültünk a másnapra. 

Igazi idegenvezetők voltunk!  A nap végén összeült a csoport, és Adrienn néni 

és Tibor bácsi elmondták, hogyan fog zajlani a holnapi nap. Ezután mindenki 

értékelhette a tábort, végül egy jó beszélgetés alakult ki.  

 

Day 6  

Pénteken korán indult a busz az iskolától. Nagyon jó volt, hogy nem kellett külön 

ételt csomagolnunk magunknak, mert tanáraink mindenről gondoskodtak. 

Rengetek hidegélelem volt a buszon, a friss gyümölcsöktől kezdve a finom 

péksüteményekig. Pesten az első állomásunk a Parlament volt, amiről érdekes 

dolgokat tudhattunk meg. Ezután következett a Margit-sziget, a Hősök tere, és 

hallhattunk Buda és Pest kapcsolatáról is. Ez a feladat nagyon tetszett, mert  

játékosan lehetett vele gyakorolni az angol nyelvet és közben nagyon sokat 

tudhattunk meg a főváros „szépségeiről”. A következő úticél az izraeli 

nagykövetség volt, ahol Ilan Mor Nagykövetúr várt minket. Kellemes 

fogadtatásban vártak. Ilan Mor úr érdekes dolgokról beszélt nekünk, örült, hogy 

láthatott minket, ugyanis régebben már járt nálunk az iskolában. Szabadon 

kérdezgethettük mindennapi tevékenységeiről, Izral és a Közel- Kelet mai 

viszonyáról. Végül egy közös fotót is készítttünk, majd búcsút intettünk a 

nagykövetségnek. Nagyon jól éreztük magunkat, megtisztelő volt, hogy a 

nagykövet úr tudott ránk időt szakítani.  

Hirtelen jött az ötlet: üljünk be a budapesti IMAX moziba, és nézzünk meg egy 

jó mesét! Jó ötletnek tűnt, így hát célba vettük az Arena Plázát. Útközben 

megebédeltünk egy belvárosi önkiszolgáló étteremben. Mikor megérkeztünk a 

mozihoz, már épp ment egy vetítés, így volt még időnk. Adrienn néninek újabb 



hatalmas ötlete támadt: Előre megvásárolt Aquaticum belépők és 

ajándékutalványok voltak elrejtve az egész Arena Plazaban! A feladat az volt, 

hogy angolul kellett bekérdezni minden egyes boltba, és megkérni, hogy legyenek 

szívesen odaadni a belépőket! A végére nagyon vicces kis sztorik születtek, de 

legalább humorosan töltöttük el az időt!  

A mozi után már várt minket a busz, s elindultunk hazafelé.  

 

A pénteki napon elkísért minket Nagy Anita, az iskolánk gazdasági vezetője. Út 

közben elmondta, hogy hogyan valósul meg egy ilyen pályázat, mit kell tenni ennek 

érdekében. Ezúton is szeretném megköszönni az iskola vezetőségének, Donka 

Péter igazgató úrnak, Majoros Erika igazgatóhelyettesnek, és Nagy Anitának, 

hogy megvalósulhatott ez az angoltábor.Tanúsíthatom, hogy a tábor ideje alatt 

teljes ellátásban volt részünk, a napi étkezések mindig biztosítva voltak 

számunkra, finomak és változatosak voltak. Továbbá köszönjük a háttérben 

dolgozók segítségét is, akik állandóan támogatták a pályázat íróit. Nagyon nagy 

élmény volt ez a tábor, sokat tanultunk és jól éreztük magunkat.  

Köszönjük Tokai Adrienn tanárnőnek és Dobó Tibor tanárúrnak az egész hetes 

kitartó és aktív munkájukat, a színes programokat, az együtt eltöltött időt!  

 

Kamenyiczki Ármin 


