
A gyimesi diákok programja Magyarországon, 2013. április 6-13. 

Dátum, idő helyszín tevékenység közlekedési 
eszköz 

megjegyzés 

ápr. 6. szombat este iskola előtt a vendégek érkezése, 
fogadása, a 
gyimesiek szállásra 
kísérése 

gyimesi 
busz, 
hazafele 
BKV/autó 

 

ápr. 7. vasárnap 
9.45 

Mátyás templom 
előtt 

találkozó, majd 
szentmise 

BKV Pontosság! 
résztvevők: vendégek, 
vendéglátók, Halász D., Valkai 
K. 

kb. 13.00-ig  Várnegyed séta a várban, 
Levéltár, várfal, 
Budavári Palota, 
térképes felfedező 
játék 

  

13.00 Mátyás templom 
előtt 

találkozó, 
programzárás 

  

estig  ebéd és szabad 
program a 
családokkal 

BKV Javaslat: Hősök tere, 
Városliget, Vajdahunyad-vár 
(tényleg olyan, mint az igazi?), 
Állatkert, Vidámpark, 
Szépművészeti Múzeum az 
akademikus/művészi 
érdeklődésűeknek vagy 
Gellérthegy vagy bármi más 
alkalmas program 

8.05  iskolanapokon 
érkezés 

 helyieknek késés ugyanúgy, 
mint máskor! 

ápr. 8. hétfő 8.15 iskola, Díszterem a vendég diákok 
hivatalos fogadása 

BKV iskolavezetés, minden érdekelt 
osztály 

8.30 iskola előtt indulás az egész 
napos utazásra a 
Balatonra (Tihany – 
apátság, Aranyház, 
ősnádas, 
Balatonfüred) 

gyimesi 
busz 

Győrfi Á. Kovács A. és Csernus 
M., Horváth R. 

19.00 Kosztolányi Dezső tér 
– Edömér utca 

érkezés, diákok 
hazavitele 

BKV értük jönni, ha nem találnak 
haza 

ápr. 9. kedd 8.15 iskola előtt indulás az egész 
napos utazásra a 
Dunakanyarba 
(Esztergom, Bazilika, 
kincstár? altemplom? 
vár?, séta át a hídon 
Párkányba?, Visegrád 
– kilátás a Fellegvár 
mellől, királyi palota) 

gyimesi 
busz 

max. két diák mehet velük, és 
Bori néni 

18.30 Batthyány tér érkezés, a diákok 
hazavitele 

BKV értük jönni, ha nem találnak 
haza 

ápr. 10. szerda 8.15 iskola óralátogatás, kiállítás 
készítés, próba a 
mesejátékra 

  

12.30 iskola ebéd   

13.00 iskola előtt indulás az 
akadályversenyre a 

BKV mint a Benedek-nap: 4-5 
állomás, javasolt útvonal: Sváb-



Budai-hegyekben hegy (fogaskerekű)  – János-
hegy – Szépjuhászné (22-es 
busz) 
állomás: Csernus M. + Sióréti E. 
(Pió atya); Marusa B (Xavéri), 
Németh A. + Urich Sz. 
(Aquinói); Floidl B. + Janzsó B. 
(Kapisztrán); Fehér B. + Muri C. 
(Teréz anya) 
csapatvez.: Korsós Kitty, 
Horváth Rebeka 
Szekér B., Valkai K. 

18.00 Széll Kálmán tér érkezés, a diákok 
hazavitele 

BKV értük jönni, ha nem találnak 
haza 

ápr. 11. csütörtök 
8.15 

iskola mesejáték az 
óvodában, közös 
tevékenység az 
iskolában, közös 
munka (kertépítés), 

  

11.40-12.15 iskola ebéd  az ebéd kezdésénél fontos a 
pontosság 

12.15 iskola előtt indulás a Kopaszi-
gáthoz onnan hajóval 
Parlament felé 

busz, hajó Győrfi Á., Halász D., 11. b-ből: 
Bogi, Csenge, Kitty, Beki, Dóri 
és Viktor 

15.00 Parlament, 
Margitsziget 

Szent Korona 
látogatás, 
bringóhintózás a 
szigeten 

BKV  

18.30 Széll Kálmán tér érkezés, diákok 
hazavitele 

BKV értük jönni, ha nem találnak 
haza 

ápr. 12. péntek 8.15 iskola előtt találkozó gyimesi 
busz 

Kísérők: Szekér B. Bodnár Zs. 
Czinder E. 

9.00-10.00 Operaház vezetett megtekintés  Pontosság! 

10.00 Andrássy út, Bazilika, 
(esetleg: 
Divatcsarnok 
pillantás a Lotz 
teremre), színházak a 
Nagymező utcában, 
Zeneakadémia, 
Terror Háza, Hősök 
tere 

séta, a Szent Jobb 
megtekintése, közös 
ima, fényképezés 

gyalog, 
vissza 
gyimesi 
busz 

 

12.30 iskola ebéd   

13.00 iskola sport  labdajáték? falmászás? 

16.00 iskola közös munka   

17.30 iskola kertje faültetés   

18.00 iskola repi program 
vers, gitár/ének, 
néptánc 

 mindhárom osztály jelen van!; 
Szente János 
 

19.00-20.30 iskola buli, táncház  szendvics, süti! 
programötleteket kérünk! 
a végére értük jönni, ha nem 
találnak haza 

ápr. 13. 7.00 iskola indulás haza gyimesi 
busz 

Kora reggel lesz!!! 

 


