
Szekszárd – Nagyvárad   

HATÁRTALANUL projekt 

programja 

2019. április 8.-12. 
 

Dátum Program 

április 8. 

hétfő 

14:30-15:00  a szekszárdi csoport érkezése a Partiumhoz, elszállásolás  

16:00 – 17:00 a csoport köszöntése az Ady Endre Líceumban  

Itt fogjuk azt is beosztani, hogy kedden ki melyik tanórán vesz részt. 

17:00– 18:30 városnézés a szekszárdiaknak idegenvezetéssel  

(Cseresznye segítségével) 

19:00 közös vacsora a líceumban az Old Mill pizzázóból (szekszárdiak és váradiak) 

április 9. 

kedd 

08:30 – 9:00 reggeli a Partium menzáján 

09:15 találkozás az Ady Líceumnál 

09:30-12:30 óralátogatások 

13:00 – 13:30 ebéd a Partium menzáján 

15:00-17:00 a szekszárdiak látogatása a nagyváradi várban (Csorba Krisztián 

történelemtanár vezetésével) 

17:00-20:00 bowlingozás és szabad program a Lotusban (szekszárdiak és váradiak) 

április 

10. 

szerda 

 

08:00 – 8:30 reggeli a Partium menzáján 

09:00 indulás a Medve Barlanghoz (szekszárdiak és váradiak) 

11:00 – 12: 00 a cseppkőbarlang megtekintése 

A barlangban uralkodó hőmérséklet egész évben állandó (10°C). Hozzatok magatokkal 

megfelelő ruhát és cipőt.  

12:30 – 13:00 látogatás a Flutur Aurel Múzeumban (Kiskóh) 

13:30 - 14:30 ebéd a Casa Ursilor (Medvék Háza) panzióban (Brădet) 

14: 30 visszaindulás 

17:00-18:00 séta, szabadidő a Félix Fürdőn – meg lehet nézni egy termelvizű tavat a 

tavirózsákkal és a bazársoron vásárolni is lehet 

18:30 érkezés Váradra  

 

április 

11. 

csütörtök 

 

08:00 – 8:30 reggeli a Partium menzáján 

09:00 indulás Szalontára (Cseke Sándor református vallástanár vezetésével) 

10:00 a szalontai Arany János Múzeum megtekintése idegenvezetéssel, utána 

városnézés (csak a szekszárdiak vesznek részt) 

13:00 – 14:00 ebéd Nagyszalontán 

14:00 visszaindulás Váradra, onnan pedig tovább megyünk Hegyközszentimrére, ahol 

meglátogatjuk Úr Zsigmond pincészetét (csak a szekszárdiak vesznek részt) 

 

21:00 Karaoke a Gekko Pub-ban (Cseresznye szervezésében, szekszárdiak és váradiak) 

április12.  

péntek 

 

08:30 – 9:00 reggeli a Partium menzáján. A szállásról 10 óráig ki kell jelentkezni. 

10:30 találkozó az Ady Líceumban (szekszárdiak és váradiak) 

10:30-12:00 a projekt összefoglalása: bemutatók, beszámolók készítése 

kiscsoportokban (szekszárdiak és váradiak) 

12:00-13:00 az elkészített munkák bemutatása, a projekt kiértékelése, zárszó 

13:30 ebéd a Partium menzáján 

14:00 a szekszárdi csoport hazautazása 

 


