Szakmai kirándulás az SZTE Eötvös Loránd Kollégium hallgatói számára

Időpont: 2015. jún. 12-14.
Helyszín: Sümeg és Tapolca

A kiránduláson részt vevő szakmai műhelyek:







Quadrivium bölcsészműhely
Történeti Kriminológia Műhely
Nyelvészeti Műhely
Geo Műhely
Biológia Műhely
Kémia Műhely

A kiránduláson részt vevő öntevékeny körök:




Olvasókör
Bibliakör
Camera Operator Fotókör

Az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumban hagyománnyá vált, hogy a szakmai ismeretek
szerzése mellett közösségépítési célból kirándulásokat szervezünk kollégistáink számára. A
programokon bejáró és bentlakó hallgatók is egyaránt részt vesznek. Idén a választásunk
Sümeg és Tapolca városára esett. Az út a Kollégiumi Bizottság titkára, egy senior, valamint
egy bizottsági tag szervezésében valósul meg.
Célunk, hogy kirándulásainkat az országhatáron belülre szervezzük, ezzel segítve a
hallgatókat abban, hogy minél különlegesebb helyeit ismerjék meg az országnak. Igyekszünk
olyan meglátogatandó helyszíneket választani, amelyek kielégítik a különböző érdeklődésű
kollégisták tudásszomját.
Sümeg és Tapolca meglátogatása rendkívül alkalmasnak bizonyult e cél eléréséhez. A 19.
századi magyar történelem és kultúra hatékonyabb megértésének elősegítéséhez egy
olvasmányt is rendeltünk az utazásunkhoz, amely Eötvös Károly: A balatoni utazás vége című
kötete, amely a Balaton körüli történelmi eseményeket, neves vagy hétköznapi emberek
világát mutatja be. A könyvben felbukkanó magyar értelmiségi szereplők közül sokan
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Sümegen és környékén mozdították elő a kulturális és gazdasági fejlődést, létrehozva a
Balaton-felvidék virágzó kultúráját.
Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium alapelve, hogy társadalmi problémákra érzékeny
értelmiségi réteget neveljen ki az egyetem legkiválóbb hallgatóiból, ennek pedig kiváló
módja, ha kirándulásaink és műhelyelőadásaink keretében olyan közéleti szereplők életét és
munkásságát ismerjük meg, akik aktívan hozzájárultak az ország sikereihez és fejlődéséhez.
Programjaink között szerepel többek között a Sümegi Vár és a Püspöki Palota, a hozzá tartozó
ötszáz éves borospince és múzeum megtekintése, városnéző séta (Urunk Mennybemenetele
Plébánia templom, Ferences templom, Ramassetter Vince szülőháza és szobra, Sümegi
Temető érintésével). Második napunkon utazunk át Tapolcára, ahol felfedezzük a várost és a
Malom-tó környékét, megtekintjük a Tapolcai Tavasbarlang és Látogatóközpont újabb
földtani kiállításait tárlatvezetéssel, majd barlangi csónakázásra indulunk. A városnéző séták
közben Eötvös Károly történeteiből olvasunk fel szemelvényeket, és megkeressük az
útleírásokban szereplő híres helyszíneket.
2015. június 12-én, pénteken reggel indulunk, és vasárnap estére érkezünk vissza az Eötvös
Kollégium épületéhez. A kollégiumi szakmai kiránduláson 19 fő vesz részt.

Szeged, 2015. június 8.
Balázs Katalin
Kollégiumi Bizottság titkára
főszervező
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