
Szekszárdi Német Nemzetiségi Klub programja 2015.

Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok 

Gyermek és ifjúsági programok

1. „Kheristangli” sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.
Helyszín:Wunderland Kindergarten Szekszárd
Időpontja: 2015. február 11.
Költsége:10 000Ft (sütés)
Részt vevő gyermekek száma:kb: 100 fő (nagycsoportosok)
Program leírása: Sváb íz világ megismertetése, sváb nagymamák meghívása, régi mesék, történetek 
hallgatása.

2. Húsvéti népi játszóház: Wunderland Kindergarten és a Kinderclub közös programja.
Helyszín: Cserkészház
Időpontja: 2015. március 28.
Költsége: tojásfestő meghívása 400 Ft / gyerek + útiköltség 4000 Ft össz. 16 000Ft
Részt vevő gyermekek száma: 30 fő (15 óvodás + 15 alsó tagozatos)
Program leírása: Húsvéti hagyományok felelevenítése, ismerkedés a tojásfestés technikáival.

3. Tájház látogatás Ófalun: Wunderland Kindergarten és a Dienes Iskola programja.
 Helyszín: Ófalu
 Időpontja: 2015. április 22. (óvoda);  2015. április 23. (iskola)
 Költsége: két út költsége kb: 60 000 Ft
 Részt vevő gyermekek száma: kb: 100 fő (50 óvodás+50 alsós)
 Program leírása: A gyermekek megismertetése a német nemzetiségi tárgyi kultúrával, ismerkedés a 
székfonás technikájával.
Szülők támogatása: 100 Ft/gyerek 10 000 Ft

4. Tájház látogatás Ófalun: Dienes Iskola programja.
Helyszín: Ófalu
Időpontja: 2015. május 14.
Költsége : 30 000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: 50 fő 7.8. osztály
Program leírása: A gyermekek megismertetése a német nemzetiségi tárgyi kultúrával, ismerkedés a 
székfonás technikájával.
Szülők támogatása: 100 Ft/gyerek 10 000 Ft

5. Tájház látogatás Somberek: Wunderland Kindergarten programja.
Helyszín: Somberek
Időpontja: 2015. május 15. (óvoda)
Költsége: 30 000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: 50 fő óvodás
Program leírása: A gyermekek megismertetése a német nemzetiségi tárgyi kultúrával, szerszámok 
kipróbálása, népviseletek felpróbálása.
Szülők támogatása: 500 Ft/gyerek 25 000Ft

6. Gyönk tájház+gimnázium: (felsős program) Dienes iskola programja.
Helyszín:Gyönk
Időpontja:2015. november vagy december
Költsége: 42 000 Ft (km díjas útiköltség)
Részt vevő gyermekek száma:50 felsős 7.8. osztály
Program  leírása: Tájház  megtekintése,  ismerkedés  a  Gyönki  gimnáziummal  a  nemzetiségi  nap
megtekintése.



7. Nemzetiségi nap a Dienes iskolában:
-Josef Michaelis előadása: felsősöknek 
Költsége:kb:20 000 Ft
-Mözs-Sopi: Ismerkedés a jellegzetes Mözsi népviselettel, a sváb nyelvjárással,  
Költsége: 12850Ft
- Nemzetiségi hangszerekkel való ismerkedés:Ismerkedés a fúvós hangszerekkel, Hepp Attila és 
néhány tanítványának meghívása. Fúvós hangszerek megszólaltatása.
Költsége: 40 000 Ft (2 útiköltség+3 előadás)
-Vitéz Zsolt gyűjteményének megtekintése: alsó felső tagozat
Költsége: 12850 Ft
-Délután: Mözsi népviselet készítése, színezése (öltöztető babák) alsó tagozat
Helyszín: Dienes Iskola
Időpontja: Június
Rendezvény szervezés költsége: 10 000Ft (kórház –szendvics)
Össz.Költsége: 96 000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: A német nyelvet tanuló gyerekek (alsó, felső)
Program leírása: A gyerekek a délelőtt folyamán forgószínpad szerűen vándorolnak az iskola 
épületében programról, programra. Jó idő esetén az udvari színpad is helyszín lenne.

8. Nyári Nemzetiségi kirándulások útiköltség támogatása
Időpontja: 2015. június (óvodásoknak + 1.2. oszt-nak) (10 fő óvodás+ 15 fő iskolás)
2015. június (3-4 osztálynak)
Költsége: kirándulások útiköltségei Nagymányok 2x30 000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: táboronként max: 25 fő
Szülői támogatás: 300 Ft/gyerek       15 000 Ft

9. Nyári Nemzetiségi projekt kirándulás felsősöknek útiköltség támogatása
Program leírása: A gyerekek csoportokban elosztva forgószínpad szerűen próbálják kia következőket: 

 Szoknyakeményítés
 sváb minták drukkolása
 sváb ételek főzése
 hagyományok és ünnepek
 sváb ház alaprajza
 énekek, táncok
 történelem kitelepítés
 sváb nyelv tanulása
 hajfonás

Részt vevők száma: 10 fő
Költsége: 30 000 Ft
Szülői támogatás: 2500 Ft / fő (program+étkezés) 25 000 Ft

10. Német nemzetiségi suliváró „Fészekrakó
Helyszín: Cserkészház
Időpontja: 2015. augusztus 26. 27. egész nap
Költsége: Anyagköltség kb.: 15000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: 30 fő: (20 óvodás volt nagycsoportos, leendő elsős + 10 volt elsős a 
Dienesből)
Program leírása: Az óvodás gyerekek, akik a Dienes iskolába iratkoztak, néhány nappal a suli kezdése 
előtt egy kis iskola előkészítő programon vehetnek részt. Megismerkedhetnek leendő németes tanító 
nénikkel és a német nemzetiséggel. Kékfestő nyakék készítése, gyöngyfűzés, népi gyermekjátékok 
készítése krumpliból stb., mondókák, dalok, körjátékok tanulása. 
Szülői támogatás: 1200 Ft/fő (tízórai, ebéd, uzsonna) 36 000 Ft



11. Népi kismesterek foglalkozásai, kézműveskedés-Wunderland Kindergarten és a Kinderclub közös 
programja

Helyszín: Szent István ház udvara
Időpontja: 2015. szeptember 12.
Költsége: Anyagköltség 10 000 Ft+ hangszeresek tisztelet díja 11500 Ft
Részt vevő gyermekek száma: 30 fő (15 óvodás + 15 alsó tagozatos)
Program leírása: népi kismesterekkel való ismerkedés, kékfestés, csuhézás, népi hangszerkészítés népi 
játékok. (karikagurítás, diótörés, kosárba dobás)

12.Szent Márton napi lampionos délután: Wunderland Kindergarten és a Kinderclub közös programja.
Helyszín: Cserkészház
Időpontja: 2015. november 14.
Költsége: anyagköltség, zene szolgáltatás díja (Keller Antal) + bevásárlás költségei kb.:26000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: 30 fő (15 óvodás + 15 alsó tagozatos)
Program leírása: Márton napi hagyományokkal való ismerkedés, liba és lampion barkácsolása. Zsíros 
kenyér parti!!

13.D.B.U. Színházlátogatás: Der Lebkuchenmann c. darab megtekintése Wunderland Kindergarten és 
a Dienes iskola közös programja.

Helyszín: D.B.U
Időpontja: 2015. november-december (2015.november 27)
Költsége: belépőjegy kb.: 120000 Ft.
Részt vevő gyermekek száma: alsó tagozat 6 osztálya + 6 csoport óvodás kb:240 Fő/3 előadás
Belépőjegy ára: kb: 1000 Ft 
Szülői támogatás: 500 Ft/ gyerek a belépő árából 120 000 Ft

14.Weihnachtsbäckerei-Wunderland Kindergarten és a Kinderclub közös programja.
Helyszín: Munkácsy utca Mézeskalács múzeum
Időpontja: 2015. december 05.
Költsége: Petrits mézeskalácsos díja 600 Ft/gyerek 18 000 Ft
Részt vevő gyermekek száma: 30 fő (15 óvodás + 15 alsó tagozatos)
Program leírása: karácsonyi hagyományokkal való ismerkedés, mézeskalács díszítése. Régi 
karácsonyfadíszek barkácsolása.
Összköltség: 15 000 Ft

Várható költségek: 574 500 Ft



Felnőtt programok 

Január:Brunn János könyvbemutató, daltanulás ( idősebb korosztály)
Várható költségek: ajándék
Helyszín: Cserkészház

Április: Gasztronómiai est, borkóstoló (fiatalabb, idősebb korosztály)
Egy német nemzetiségi étel közös elkészítése, elfogyasztása, egy szekszárdi borosgazda meghívása.
Várható költségek: borok+ étel: kb: 40.000Ft

Május 01. :Halászléfőző verseny!
Várható költségek: -----
Május. Nemesnádudvar pincefalu látogatás, borkostoló
Várható költsége: 45 000 Ft (Ez az összeg is megvan már 2014-es pályázatból)

Szeptember: 
1. Strudel és Bor fesztivál 
 Nagymányok (fiatalabb, idősebb korosztály)
Útiköltség: 32.004 Ft (megvan rá az útiköltség a 2014-es pályázatból)
2. Idősek napja: az egyesület idősebb tagjainak meghívása. A város német nemzetiségi intézményeinek 
idősek napi műsora.(Dienes, Babits, Baka  Iskola ,Wunderland Óvoda, Mondschein Kórus, Tolnai fúvós
zenekar, Dienes Iskola kórusa)
Várható költségek:  kb:50 000 Ft Kórház apró süti + tea

November: Márton napi buli, Tolnai Ifjúsági fúvószenekar
Később karaoke (fiatalabb, idősebb korosztály)

,Összköltség: 90 000 Ft


