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Az idei tanévben mind a brüsszeli diákoknak mind nekünk remek lehetőségünk nyílt arra, 

hogy betekintést nyerhessünk egymás életébe, a Biocamp cserediák-program segítségével. 

Jómagam is részese lehettem ennek az élménynek, mely szerintem életre szóló lesz, mert nem csak 

új tapasztalatok, hanem új barátságok is születtek. 

A tábor első része Magyarországon zajlott, pontosabban Bonyhádon, ám a legtöbb brüsszeli 

cserediák a vendéglátó családjánál volt elszállásolva a saját városában.  Miután végeztünk a cserje- 

és bogyóvadászattal az erdőben egy verseny keretei közt, következhetett a családi nap, mely során 

minden páros eldönthette, hogy aznap hova mennek, vagy mit csinálnak. Ez remek lehetőséget 

adott a kikapcsolódásra, és a párok is jobban össze tudtak ismerkedni. A késő délutánokat és estéket 

már mindenki a családjával töltötte. Hogy a brüsszeli diákok is ízelítőt kaphassanak a mi sulis 

életünkből, tettünk egy kirándulást a gimnáziumunkban, ahol érdekes kémiai kísérleteket is 

csináltunk. Ezek után a pécsi Mecsextrém parkba is elmentünk, ahol szintén remek időt töltöttünk 

el az egész csapattal. Mint kiderült nagyon sokaknak a bobozás is újdonság volt. Az utazás során 

nem csak a diákpárok barátkoztak össze egyénileg, hanem az egész csapat összekovácsolódott, egy 

remek hangulatú társaságot eredményezve, akikkel bárhova öröm volt utazni. A buszutak se teltek 

sosem unalmasan. Természetesen az összes útra mind a kettő diákcsoport ment. Számomra külön 

érdekesség volt, hogy a brüsszeli diákok nagyon különböző nemzetiségűek. Így egy út alatt 

megismerhettünk például olaszokat, franciákat, spanyolokat, angolokat, németeket, lengyeleket, és 

természetesen a brüsszeli magyarokat. Nekem pedig egy izlandi társam volt. A magyarországi 

tartózkodás végén elmentünk a közeli folyóra kenuzni. És bár senki sem borult bele, mi majdnem 

olyan vizesek lettünk a végére, mintha beleestünk volna. Ezután búcsút vettünk diákjainktól, és 

jöhetett a háromhónapnyi feszült várakozás, ami továbbra is tartottuk a kapcsolatot. 

A tábor során természetesen végig nagyon fontos volt a nyelv. A legtöbb páros angolul 

beszélt, azonban voltak, akik németül, magyarul vagy akár franciául kommunikáltak egymással. 

Az út során én is szinte csak angolul beszéltem. Ez egy hihetetlen lehetőség volt a nyelv 

gyakorlására mindkét félnek, főleg az adott nyelv gyakorlati és szóbeli alkalmazására. Nem csak 

az adott nemzetnek a kultúráját és szokásait ismerhettük meg, hanem magát a nyelvet is. Engem 

például ez az utazás motivált a francia nyelv tanulásának elkezdésére, és három hónap elteltével 

Brüsszelben már tudtam alap szinten franciául beszélni, és a tanulását azóta is lelkesen folytatom. 

Majd mi is megérkeztünk Brüsszelbe. Nekem ez volt az első repülőutam, mint ahogy sokan 

másoknak is, így már maga az út is egy külön élmény volt, de sajnos az ajándéknak szánt erős pistát 

nem értékelték a határon. Én már hihetetlenül vártam a találkozást. Első nap egy kisebb városnéző 

túrán vettünk részt, ahol megnéztük Brüsszel legismertebb látványosságait, köztük az Atomiumot, 

a Grand Place-t és a Manneken Pis-t. Ott létünk alatt végig a helyi tömegközlekedéssel jártunk. 

Miután a helyiek is ezzel járnak, így külön élmény volt, hogy jobban a valódi városi élet részesei 

lehettünk. Legalább is én nagyon élveztem. És ha már Belgium fővárosában vagyunk, 

természetesen a helyi híresség, a belga csoki és gofri sem nem maradhatott ki. Ezt tulajdonképpen 

a város bármely részén megtehettük, bennem legfőképp a narancssárga gofris kocsik maradtak 



meg.  A hangulatot a szervező tanáraink még kellemesebbé tették, hogy meghívtak bennünket 

otthonukba egy családias este eltöltésére. Másnap ismét egy családi nap, ahol újra szabadon 

tölthettük egymással az egész napot. A késő délutánjaink is szabadok voltak, így olyankor többen 

össze tudtunk járni szórakozni. Ha netán Belgiumban járnátok, ki ne hagyjátok Brugge-t, a 

gyönyörű és hangulatos városkát, ahova minket is elvittek. Ugyanezen a napon elmentük Belgium 

tengerpartjára, ahol a bátrabbak bele is rohantak a félig fagyos jégkása vízbe. Az itteni diákok 

iskolájába is elmentünk, legtöbben a sulibusszal. Azt tudni érdemes, hogy ők a legnagyobb európai 

uniós iskolába járnak, ahol több mint 3000 diák tanul. A mi iskoláinkhoz képest a méretbeli 

különbség eléggé érzékelhető volt. Számomra külön nagyon fontos volt a két ország különböző 

oktatási rendszereinek megismerése, és kicsit meg is ízlelése, amire itt lehetőségünk is nyílt. Bár a 

spanyolórán sokat nem értettem, azért nagyon érdekes volt. Utolsó nap pedig búcsút kellett 

vennünk a diákjainktól, ám én nagyon bízom benne, hogy jövőre ugyanúgy ugyanitt találkozunk. 

A kapcsolatot azóta is nagyon sokan tartjuk egymással, sőt többen már közös nyári 

programokat is szerveztek és szerveznek. A Biocamp-et mindenkinek csak ajánlani tudom, nekem 

biztosan egy életre szóló élményt szerzett. 
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A csoport a Brüsszeli Európai Iskolában 

 

 

A csoport az Európa Parlamentben 

 

 



A brüsszeli királyi palota előtt a bonyhádi diákok 

 

 

 

 

Budapesten a Parlamentnél a brüsszeli diákok 

 


