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A PROGRAMOKRÓL
Hétfőn reggel a veszprémi buszpályaudvarról vágtunk neki az egyhetes kalandnak, amitől sokat vártunk a jövőnket illetően. Fél kilencre már az Eötvös Collegiumban voltunk, ahol Dr. habil. Horváth László
igazgató úr személyesen köszöntött minket. Tíz órakor kezdődött a program, az igazgató úr elmondta
nyitóbeszédét, majd a német és orosz nyelvi OKTV ügyvezető elnökei adták elő a saját területükhöz kapcsolódó prezentációjukat. Később a számunkra talán legérdekesebb program következett, az informatika
műhely előadása, mely talán jobban kapcsolódott a
matematikához, mint az informatikához, hiszen a
komplex függvények grafikus ábrázolásáról volt
szó. A nap további részében a kikapcsolódásé volt
a főszerep, ebéd után a Gellért fürdőben „engedtük ki a gőzt”.
Kedden a reggeli után a Collegium nagytermében a fizika, spanyol, filozófia, majd a francia
OKTV ügyvezető elnökei tartottak nekünk tanulságos előadásokat, akik az érettségire való felkészüléshez is szolgáltak tanácsokkal. A keddi szemináriumi foglalkozás keretében a grafikus felületek programozásáról hallgattunk meg egy előadást Giachetta Roberto-tól. Mintaprogramokon keresztül ismerkedtünk meg a QT fejlesztői környezettel, egy kis ízelítőt kaptunk az egyetemi előadások világából. Ebéd után
a Néprajzi Múzeumba látogattunk el, ahol a magyarság kultúrájáról, a székely, torockói, magyar népviseletekről tartottak nekünk tárlatvezetést.
Szerdán reggel a matematika OKTV ügyvezető elnöke az OKTV feladatok kiválasztásáról, elbírálásáról, javításáról beszélt, majd Bán Sándor a biológiai diákolimpiáról tartott előadást. Egy rövid szünet után
Havas László, a Collegium egykori tanulója, volt lovassys diák, Brusznyai Árpádról mesélt nekünk, főként
személyes élményeiről – néha elérzékenyülve -, hiszen ő is Brusznyai tanítványa volt a Lovassyban. Az
informatika előadást Tóth Melinda tartotta a funkcionális programnyelvekről, ezen belül az Erlangról,
továbbá a Haskell nyelvről. Nagyon érdekes, interaktív előadás volt, azt hiszem, mindegyikünk figyelmét
felkeltette. Délután az ismerkedésé volt a főszerep, társasjátékokat hoztak nekünk, lehetőségünk volt focizni, kosarazni, röplabdázni, ping-pongozni. Később egy kollégiumi tanuló vezetésével vicces, ismerkedő, koncentrációs játékokban vettünk részt, mint a drámaórán a Lovassyban. Ezek után
kimerülten tértünk vissza szállásunkra.
Csütörtökön reggel megismertük, hogy milyen tanárnak lenni, az EC Cathedra Magistrorum előadásait Feld-Knapp Ilona
vezette két doktorandusszal. Ezután egy volt kollégistától hallottunk újabb történeteket a kollégiumban eltöltött évekről, a kollégium támogatásával elért sikerekről. Az Assembly-nyelvről kaptunk egy átfogó képet a szemináriumon, az alacsony szintű programozási nyelvekről tudtunk meg fontos, érdekes tulajdonságokat.
Ebéd után az Országos Széchényi Könyvtárba kalauzoltak el minket kísérőink, ahol megismerkedtünk a könyvtár történetével,
felelevenítettük, hogyan használjuk a könyvtárat, majd három csoportba rendeződtünk, engem a Kézirattár

érdekelt, amíg mások a Térképtárban, illetve a Régi
nyomtatványok tárában folytatták útjukat. A régi kéziratok karnyújtásnyira voltak tőlünk, sőt elmondhatjuk
magunkról azt is, hogy a kezünkben tartottunk egy XI.
századi, pergamenre írt Biblia oldalt, valamint József
Attila Thomas Mann üdvözlése című versének eredeti
kéziratát. Később megtekinthettük Mátyás corvinái közül a Thuróczy krónikát, melyet ugyan csak távolról
nézhettünk, de így is egy élmény volt.
Péntek reggel felkészülve a hazaútra, villamosra
szálltunk. A kollégium nagytermében több előadást
hallgattunk meg, az elsőt szintén a tanári hivatásról, a másodikat Antoni Györgyi vezette, aki próbálta ösztönözni a jelenlévőket. Mesélt az ELTE Pályázati és Innovációs Központjáról, és arról is, hogy mennyire
sokrétűek a projektek az ELTE-n. Ezután következett az informatika műhely előadása, ahol a lambdakalkulusról tartott nekünk előadást a műhelyvezető, Csörnyei Zoltán, volt lovassys diák. Elmondta, hogy
az egyetemi hallgatók ezt a 4. félév után tanulják, azonban a kollégiumba bekerült diákok már az első év
folyamán találkoznak vele. A műhelyvezető több könyvet is írt, melyek közül hárommal iskolánkat is megajándékozta. Az előadás után nekünk el kellett indulnunk haza a szalagavatónk miatt, a többieknek délután
a táborzárás következett, közös vacsorával.

A SZÁLLÁSRÓL, ÉTKEZÉSRŐL
Amint megérkeztünk hétfőn, megtudtuk, hogy azon kevesek közé tartozunk mind a négyen, akik már nem
fértek el a kollégium épületében, éppen
ezért az egyetem egyik szállodájában, a
Peregrinusban fogunk lakni. Később
kiderült, hogy nekünk van jobb dolgunk, annak ellenére, hogy minden
reggel és este a programok után nekünk
még utazgatnunk kellett. A reggelit is
ott kaptuk, ami – egy svédasztalos reggelit tekintve – mindenkinek kielégítette
az igényeit.
A tábor keretein belül volt alkalmunk szórakozni, például a Gellért fürdő nagyon jó volt, az OSzK
még annak is élvezetes volt, aki nem feltétlenül nyitott a könyvek, az irodalom, a könyvtár felé. Ezen kívül
a vacsorát magunk álltuk – ami általában pizza volt –, így kicsit a várossal is ismerkedhettünk. Esténként
sétáltunk egy jót a város utcáin, vagy ha hideg volt, esett a hó, akkor inkább villamosra, metróra szálltunk.
Nem voltunk nagyon korlátozva, egy kérése volt az igazgató úrnak, hogy este 10 órára érjünk vissza a szállásunkra. A tábor egy remek ismerkedési lehetőség is volt számunkra, a tábor végére egész sok barátság
köttetett, amit reményeink szerint ápolni is tudunk majd a jövőben. Ezek az új kötelékek kicsit meg is
nehezítették a hazautazást és a búcsút.
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