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A Hungarikumok nyomában 

 

A tehetséggondozó program fő célja az volt, hogy felhívja diákjaink figyelmét hazánk 

értékeire az azokat nagyjából leképező hungarikumok bemutatása által. A résztvevő 18 diák 

komplex, élményszerű módon ismerkedett meg a hungarikumokkal (például paprikafűzés, 

karcagi birkagulyás receptje, élő történelemóra vagy a Hungarikumok Háza megtekintése). A 

tanulmányi kiránduláson, Budapesten megtekintettük az ott található hungarikumokat (pl. 

Puskás Ferenc és Széchenyi István örökségét, vagy a Vendéglátóipari Múzeumban a hazai 

gasztronómiai hungarikumok történetét). 

 

A hatvan foglalkozás eredményeképpen létrejött a magyar hungarikumokat bemutató 

segédanyag, amely a kollégiumi csoportfoglalkozások részét képezi majd a további években, 

illetve a könyvtár révén lehetőséget nyújt az általános- és középiskolás osztályfőnöki órákon 

levő használatra. Továbbá kiegészíti a középiskolás vendéglátó szakmai órákat is. A 

foglalkozások anyagaira épülő kiállítás bemutatta az iskola és a város számára nemzeti 

értékeinket, kreatív személyiségeinket és megőrzendő hagyományainkat. A hetven különböző 

érték széles tárházát nyújtja kultúránknak, így könnyen érthető és látványos formában járul 

hozzá az iskola és a város általános műveltségének növeléséhez. 

 

A tehetséggondozó program során a diákok komplex módon ismerkedtek meg a 

hungarikumokkal, prezentációkat, segédanyagokat készítettek, kisfilmeket néztek róluk.  

 

A 2019. április 4-5-én lezajlott tanulmányi kirándulás első állomása a Törley-gyár volt, 

melynek kalandos története méltán leképezte hazánk elmúlt másfél évszázadának sorsát. A 

diákok nemcsak a pezsgő készítésének titkaiba kóstolhattak bele, hanem megismerhették a 

gyártó család viszontagságos életútját is. 



Ezt követően a Gellért-hegyre másztunk fel, ahol a Világörökség részévé nyilvánított Duna-

partot csodálhattuk meg és közben áttekintettük hazánk történetének fő állomásait is. 

Az ebédet követően a pesti Belváros nevezetességeit tekintettük meg, különös tekintettel a 

Hungarikumok Házára, amely hazánk értékeit, híres találmányait mutatja be interaktív 

eszközökkel. 

A nap végén az Aquaworld Élményfürdőt kerestük fel, amely a kikapcsolódást biztosította a 

zsúfolt tanulmányi út során. 

Másnap már a nyitáskor ott voltunk a Magyar Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Múzeumnál, 

amely különleges tárlóival, interaktív eszközeivel mutatja be a magyarság kereskedelmét, 

vendéglátását, gasztronómiai hagyományait és híres személyiségeit. 

A folytatásban a Zwack-múzeum következett, amelyben a cégtörténeti filmen kívül 

különleges palackgyűjteményt is láthattunk, de a rengeteg alapanyag és a hatalmas hordók is 

nagy élményt nyújtottak. 

A dél-pesti városnézésünk zárásaként felkerestük a Nemzeti Színház parkját, ahol hazánk 

irodalmi és színházi nagyjaira emlékeztünk. 

Április 9-én a kaposmérői Kassai-völgyet látogattuk meg, ahol nemcsak a sokszoros 

világbajnok Kassai Lajos lovasíjász-bemutatóját csodálhattuk meg, hanem a honfoglaláskori 

fegyverek utánzatait is. A diákok íjászkodhattak és lovagolhattak is egy kicsit, majd 

rendhagyó történelemóra következett a Mester előadásában. 

A pályázat eredményeit a május 27-én átadott kiállítás, valamint a foglalkozások során készült 

hatvan oldalas segédanyag foglalja össze. 

A beszerzett projektor és vetítővászon kulcsfontosságú a foglalkozások megtartásához, hiszen 

a jelenlegi eszközeink elavultak, korszerűtlenek. A foglalkozások fontos jellemzője volt az 

IKT-eszközök használata, a prezentációk megtartása, ezekhez volt szükséges a prezentációs 

egér, amellyel korábban nem rendelkezünk. 


