
   

 

   
 

                

 
 

HAT-18-02-0127 

Szekszárdi program (2019. január 28-febr. 1.) 

 

 

TERMÉKEK: Az intézményünkben töltött idő (pl. óralátogatások, faültetés) a váradi diákok és 

kollégák tapasztalatai miatt hasznosulhat. A kirándulások a megye/város szintjén is, de főként 

a résztvevők számára hasznosulhatnak (dél-dunántúli néprajzi tájak és kultúrájuk 

megismerése). A kistermelői és üzemlátogatások, a közös főzés a résztvevők számára fontos. 

Városi szinten a közös koszorúzások, megemlékezések a két város lakóinak kapcsolatát is 

erősíthetik. A kérdőívek összehasonlító elemzése (az elmúlt évek kirándulásain kitöltött 

nyomtatványokkal) körvonalazza a Kárpát-medencében élő magyar diákok anyanyelv-

használati, iskolán kívüli és szórakozási szokásait. 

 

 

JAN. 28. (HÉTFŐ, Nagyvárad, majd Szekszárdon egész nap) 

Kb. 12/13 h: a nagyváradi csoport érkezése Szekszárdra. A szállás elfoglalása. Ebéd. 

14h/15 h, gimnázium, Neumann-terem: A hosszú út fáradalmainak rövid kipihenése után Hajós 

Éva igazgató, valamint Nemes András és Szavári Attila projektfelelősök köszöntik a 

nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum küldöttségét. 

A két csoport első találkozása alkalmából közös csapatépítő foglalkozást bonyolítunk le.  

A közelmúltbeli (jan. 22.-i) magyar kultúra napja alkalmából a vendéglátókból és a 

vendégekből kialakított csoportok feladatokat oldanak meg.  

16 h: Ezt követően közös főzés, bográcsozás.  

19 h vacsora.  

Este szabad program, társalgás, pihenés. 

 

 

JAN. 29. (KEDD, Szekszárd–Paks–Szekszárd) 

Reggeli  

8:00: indulás busszal Paksra. 

9:00-14:30 h: a Radioaktív Hulladékkezelő kiállításának, továbbá a Paksi Atomerőmű Zrt.  

Múzeumának (fizika show/rendhagyó óra), üzemi területének és Látogatóközpontjának 

megtekintése.  

Visszautazás délután Szekszárdra. 



   

 

   
 

Szabad program, pihenés. 

18:00: vacsora (Zrínyi Étterem).  

 

 

JAN. 30. (SZERDA, Szekszárd–Bogyiszló–Szekszárd) 

Reggeli után találkozó a Neumann-teremben. 

8-12 h: a nagyváradi és szekszárdi diákok négy 8-8 fős vegyes (szekszárdi-nagyváradi) csapatot 

alkotva ún. kincskereső játék keretében, egy-egy szekszárdi nevezetesség helyszínén 

feladatokat oldanak meg, ezzel tényleges tudást is kapnak a partiumi tanulók városunk 

fontosabb látnivalóiról, értékeiről, melyet fotókon vagy videón dokumentálnak. 

Közben a csapatok meglátogatnak egy-egy szekszárdi helyi termelőt, kézművest, iparművészt 

(szíjgyártó, cukrász, szikvizes, mézeskalácsos, éttermi konyha üzemlátogatása). Az egyes 

termelőknél megismerkedhetnek a gyártott termék előállításának folyamatával, 

felhasználásával és a vállalkozás (család) történetével, arculatával, tevékenységi körével. A 

találkozások során a diákok fényképeket és/vagy videofelvételeket készítenek. A helyi termelők 

meglátogatásával még jobban feltérképezhetik a várost a vendég diákok a „bélások” 

segítségével. 

12:30: indulás busszal Bogyiszlóra. 

13 h: ebéd (bogyiszlói iskolai menza) 

13:30: Ezt követően a résztvevők a környékbeli folklórt bemutató Tájházat tekintik meg, 

melynek megnézik állandó kiállítását. Ezután ellátogatunk a polgármesteri hivatalba és a falu 

központjában álló református templomhoz. 

16 h: Babits Mihály Emlékház meglátogatása Szekszárdon. 

Vacsora a vendégek szállásánál.  

 

 

JAN. 31. (CSÜTÖRTÖK, Szekszárd)  
Reggeli: FELELŐS: Szavári Attila  
Reggeli után szabad program  
12 h: Ebéd: közösen bográcsozunk, főzünk a vendégek szállásánál (Sarok Apartmanház, 

Pollack Mihály u. 36.).  

13 h: Közös túra keretében (séta a városban és a szurdikokban) ellátogatunk egy helyi 

borászfamíliához (Fekete Borpince), ahol megismerkedhetünk a családi vállalkozással, a 

szekszárdi szőlő- és borkultúrával.  
Vacsora: péksütemények. 
Közös beszélgetés, társasjáték. 

 

 

FEBR. 1. (PÉNTEK, Szekszárdon egész nap, majd Nagyvárad) 

Reggeli után 

8:30 h: a Neumann teremben a program résztvevői a Tolna megyei néprajzi kultúráról, azon 

belül kiemelkedően a sárközi szőttesekről, hímzésekről hallgatnak előadást. 
A következő órákban tanórákat látogatnak meg a vendég diákok és tanárok érdeklődésüknek 

megfelelően az aktuális órarendi kínálat szerint. (A „bélások” a saját órarend szerinti órájukra 

ülnek be.)  
11:30 h: A diákok és a tanárok ezt követően közösen értékelik az elmúlt hét eseményeit. 
Ezt követően a Béla téren (a r.kat. templom mellett) a szekszárdi csoport előadásában 

ismertetjük gimnáziumunk névadójának rövid élettörténetét (I. Béla története és zenei előadás), 

majd közösen megkoszorúzzuk I. Béla király szobrát.  
13:30 h: ebéd – Agóra Étterem. Búcsú. A partiumiak hazaindulnak Nagyváradra. 


