
Amerika-nap 

az Avasi Gimnáziumban 

2018. szeptember 27-én egy nagyszerű napot tölthettünk el az Avasi 

Gimnáziumban az Amerika-napon. Két hölgy tartott előadást a 

budapesti Amerikai Nagykövetségről. Emma (aki félig magyar 

származású) és Kyla is nagyon aranyosak, beszédesek és szerethetők 

voltak.  

America day at the Avasi 
Gimnázium was a splendid 
experience we all (16 students 
from 10C and 5 from 9B) enjoyed 
on the 27th of September 2018. 
There were two women who 
came all the way from the 
American Embassy in Budapest 
just to give us two lectures, some 
knowledge about America and 
life at the embassy. Emma, who is 
half Hungarian, and Kayla were 
nice women, talkative and 
amiable. 
Emma talked about life as a half-
Hungarian in America and life as 
an American diplomatic officer in 
the industry of the embassies. 
She also talked about how she 
thought that speaking Hungarian 
was a secret language between 
her family and herself, and later 
on how she figured out that being 
bilingual is actually helpful in life 
and it also gives you 
opportunities!  

Emma a félig magyar, félig 
amerikai életéről beszélt, 
valamint a diplomataságról is 
megtudhattunk érdekességeket. 
Arról is beszélt, hogy 
gyerekkorában hogyan használta 
a magyar nyelvet egy titkos 
nyelvként a családjában, mígnem 
rájött, hogy a kétnyelvűség 
rengeteg lehetőséget rejt 
magában.  
Kayla az amerikai oktatási 
rendszerről beszélt, különös 
tekintettel a felsőoktatásra. Azt is 
megtudhattuk, hogyan lehet 
amerikai egyetemekre 
jelentkezni. A 
legfigyelemfelkeltőbb mondata a 
következő volt: „Én voltam az 
első diplomás a családomban.”. 
Ez számunkra azt jelenti, hogy az 
oktatás egyre fontosabb 
manapság, hiszen jobbá teheti az 
életünket.  
Szintén nagyon örömmel teli 
esemény volt, amikor a 



Kayla, on the other hand, talked 
about the education systems in 
the US, especially colleges and 
universities. She also gave us 
information about applying to a 
US university. What was even 
more interesting though was her 
statement „I was the first to 
graduate in my family”. It just 
shows that education is getting 
more and more important each 
day for job applications and to 
make a living!  
It was also a very blissful event to 
see that the two posters made 
for the contest won special 
awards. Congratulations for 
Viktória Csorba and Dina Kurucz, 
as well as Gitta Kelemen, Kitti 
Sándor and Edina Taliga from 
class 9.B.  
In conclusion, we all had a lot of 
fun hearing about the 
opportunities we could have in 
life and all the possibilities they 
might give us in our futures, and 
that was all because they want us 
to have some kind of futures for 
ourselves and make an example 
for our children. 
 

plakátversenyre küldött két 
poszter különdíjat nyert. Ezúton 
is gratulálunk Csorba Viktóriának 
és Kurucz Dinának, valamint 
Kelemen Gittának, Sándor 
Kittinek és Taliga Edinának, 
iskolánk 9.B osztályos tanulóinak.  
Összességében nagyszerű 
élmény volt többet megtudni a 
lehetőségeinkről, ami nemcsak a 
mi, de a gyermekeink jövőjére is 
hatással lehet.  
 

 


