
Ditró - Bátaszék 

Ahogyan mi láttuk……… 

„Az utak úgy lesznek ha járunk rajtuk” 



Na,végre, valahogy csak elindultunk !!! 



Menegetünk, menegetünk ))) 



Mindenki alszik………………. 









Első  kötelező megálló Szeged, igaz, hogy ez csak a tesco… 





Véééégre megérkeztünk délután  13,10-kor épp időben 



Első program: a Bátaszéki 
polgármesteri hivatal látogatása 



… megyünk is rendesen 



Sümegi József  igazgató úrral gyülekezünk ,aztán tovább… 



..már várnak minket …. 



.. tanácsterem és a „tanácsosok”  



Bognár Jenő polgármester úr köszöntő beszéde…. 



….a sarokban közben Margitka és Márta tanárnők szervezik Szász Kati „megmentését”... 



Eskető terem, a lányok  nagyon örülnek… 



Tájház, Sümegi József igazgató úr magyaráz……. 



Csoportkép 



Régészeti kiállítás megtekintése, amit a Bátaszéki diákok készítettek! 



Kipakolás a buszból és indulás haza a fogadó diákokkal.  

Első napnak VÉGE !! 



Második nap : Szüret (amibe belehavazott vagy inkább esett ),  

de indulunk a Mirk-tanyára megnézni a szőlő feldolgozásának lépéseit 



Indulás be a „pincébe”, mindenki igyekszik…  

Mottó: „szőlőből is lehet bort készíteni” – mondá e nagy igazságot Zoli, a sofőr !!! 



Szőlőprés beüzemelve, éppen készül a vörös bor !!!!!! 



„ pár hektó bor”- Mirk papa 



Műhelypad !!!!!!!!! 



Hordók tele, ahogy sokan szeretnék ………..  



Borkóstolás előtt és után 



Régi, faragott kézi szőlőprés bemutatása.  



 Ipari prések !! 



Nos a lényeg: kóstolóóóóóóó  



Még mindig……….. 



Rokonlátogatás ))))))))) 

…disznófejű 
bárányok.. 



A helyzet magaslatán  !!! 



Kaja ? Hol ? Hol? 



Kajaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Kaja, kaja !!!! 



..mellet vagy 
combot ? 

hát 
??? 



Mosogatás     



LÁTOGATÁS 



Látogatók  







Itt is kóstoló !!!!!! 



Nyersanyag a borhoz !!!!! 



Még mindig kóstoló !!!!!!!!! 





Sebestyén Márta és Szamosi Szabolcs koncertje 



Szecska bál - Gólyabál 





A második nap méltó befejezése !! 



Harmadik nap: szüreti felvonulás 

Készülődés 



Készülődés 



A székely király már „kész „  



Indul a „menet” !!! 





Mindenki itt van aki számít, van aki lemaradt , de csak a képről 



Mindenki figyel más irányba !!  



A király, a királynő és a sérültek )) 



…..és kanyar….. 



Menetelés, menetelés + zsíros kenyér + bor 



Lejárt a felvonulás, gyülekező a suli udvarán 



Beállunk a csoportképre, mindenki ahogy tud !! 



Mindjárt kész…. 



Csíííííííííííííííííííííííííízzzzzzzzzz……….. 



Székelyek és magyarok csííííííííízzzzzzzz……  



Városi bál………… 



Mi is ott vagyunk !!! 







Héliumos lufi )))))))))))))))))))))))))))))))))) 

A harmadik nap vége !! 



Negyedik nap !!! 

A szentmise után Sümegi József igazgató úr helytörténeti bemutatót tart.  



Ünnepi ebéd az általános iskolába a helyi önkormányzat meghívására.  



Dunaszekcső 



Helytörténet. 



Irány a kilátóhoz !!!! 



Út lezárva omlás veszély miatt, nincs tovább !! 



De jóóóóóó a kilátás !!!! 



Duna !!!!!!!!! 



Innen is jó a kilátás !! 



Történelmi emlékhely, ahol meghalt II. Lajos király 



Ebbe fulladt bele ?? Az igaz, hogy akkor nem volt szabályozva és meg volt áradva . 



Az emlékmű  



A Mohácsi emlékhely, emlékmű 

bejárata  



Kezdődik a körbevezetés  ! 









A székelyek bocsánatot kértek !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

A kopjafát Varságon 
faragták 



Rendkívüli idegenvezetés !!!!!!!!!!!!!!!! 















Huni sérült, de bírja a gyűrődést !!! 



Mindenki fáradt de figyel !! 



Megérkeztünk Mohácsra és sikeresen leparkoltunk !  



Sétautca …… séta, séta… 



Komp !!!!!!!!!  Ezzel megyünk ??????? 



Inkább csak ezzel, át a Dunán s vissza 



A Duna középén ! Szép a kilátás ! 



A mohácsi fogadalmi templom  



Negyedik nap méltó befejezése !! 



Ötödik nap  

Kopjafaállítás,  előkészületek .  



Még mindig …… 



Már a DJ is türelmetlenül vár … 



Igazgató úr „pár keresetlen szava „…. 



Kopjafaállítás.  



Magyar Anna szavalata 



Pálffy Pál tanár úr beszél a kopjafa szimbolikájáról 



Megérkeztünk Pörbölyre.. 



Gemenci erdei kisvasút 



Méhészet.. 



Volt kóstoló is, rendes is és rendetlen is  



Kézműves foglalkozás, van aki jó példával jár elől  







Kész termék  .. 



Kész termék  .. 



.. s ezek mind………… 



A műhely !!! 



Természeti múzeum 











Elindult a vonat… 





Halcsapda, de jelenleg csak gyermek labirintus  



Lassi 



Séta a kilátóhoz ….  



Kilátó 



Kilátás !! 



Ez is !!  



Vadles… 





Addig simogatta, míg lefeküdt  ez is …..   





A vad disznók után nézzük a szelídeket  



Somosi Szabolcs még mindig  magyaráz!! 









Rudi !!!!!!!! 



Rokonlátogatás után megyünk tornyot mászni.  





Búcsú vacsora, a gimnázium tanárai szolgálják fel a vacsorát.  







A nap méltó befejezése !! 



Hatodik nap ! 

Pécs;  tűfoka.. 



Öngyilkosok sziklája 



Székesegyház látogatás 



Altemplom 



Janus Pannonius sírja 





Ókeresztény sírok 



Lakatok !!! Ilyent még nem láttunk  



Dzsámi - mecset 



Gyülekező ………………….. 



Indulás !!! 



Megérkeztünk a Zsolnay  porcelán gyárhoz. 



Mauzóleum 



A látvány műhely után játék !!!!!!!!!!!!!! 



Repülőgép szimulátor, a kedvenc !!!!!!!!!!!! 



Megyünk fürdeni, egy élmény !!! 













Ez igazi élmény volt !!!!!!!!!!! 





Hatodik nap vége !! 



Hetedik nap, útban haza felé… 

Ópusztaszer 



Várakozás a Feszty körkép megtekintésére 







Indulás körbe … 



Szegedi árvíz… 



Kocsikázunk !!! 



Kocsikáznak !!!!!!!!!!!! 





















Na, tényleg vége, indulunk haza !!! 



S hogy mit szeretnénk a jövőben ??? 

Hogy ebből a kicsi fából Bár egy ilyen legyen 


