
2018. 10. 26-29. Nagyatádra mentünk buszos kirándulásra, Medveczki Aranka és 

Csohány Gábor szervezésével.  

Az úton pihenés képpen megnéztük Fonyódot, majd megérkeztünk Nagyatádra, 

ahol az Igazgató Asszony kedvesen fogadott. 

 

Délután a fűrdő várt bennünket, este a finom vacsora, majd szabad program, ahol 

megismerhettük a  rummikub játékot, ami a römi kártyához hasonlítható. 

Második napunkat Szulokon folytattuk, ahol a Polgármester, Hengerics József várt 

bennünket. Nagyon szívélyesen fogadtak, megvendégeltek az ottani sváb 

ételspecialitásukkal, majd a Szuloki Német Hagyományőrző Egyesület Tánccsoportja, 

élükön Petrás András táncossal,táncbemutatót tartottak, majd egy énekes páros, 

Friedrich Emike és párja Ingula Gergő az Én+Ő formáció szórakoztattak bennünket, 

utána a régi népi szobát néztünk meg, majd a Templomukat, csodálatos volt 

minden.  

Tovább utazva a Dráva kapu és a Dráva menti Nemzeti Parkot tekintettük meg, ahol 

filmvetítés volt a Dráváról, majd az őshonos háziállatokat nézhettük meg.  Végül 

fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk vissza Hotelunkba, ahol elfogyasztottuk 

finom vacsoránkat, és újra hódolhattunk a rummikub játéknak. 

 

Harmadik napunkat  Kisbajomba tervezték a szervezők, ahol ugyancsak nagyon 

szívélyes fogadtatásban részesültünk. Kisbajom egy picike zsákfalu, egy igazi 

Rinyamenti ékszerdoboz, erdők, rétek veszik körbe, szép régi házak, tágas utcák, 

zöldellő parkok adják a település sajátos hangulatát. Azt kell tudni róla, hogy itt a 

falunak a nagyrésze roma családokat tesz ki. Ennek ellenére nagyon összetartó a 

falu, a Polgálmester Asszony, Szelidné Gerencsér Angyalka  kézben tartja és szívén 

viseli az egész falu életét.  

Lovaskocsival mentünk megtekinteni a kosárfonást, kovácsbemutatót, fafaragást, 

sajtkészítőket, a skanzent és a református templomot. Majd kényeztetés képpen 

megkóstolhattuk a kemencében sült langallót, pálinkát és végül egy roma tánc 

bemutatóval ért véget a kirándulás.  

Fáradtan, de megint élményekben gazdagon tértünk vissza a szállodába, utána 

szabad foglalkozás keretében mehettünk a fürdőbe, még vacsora előtt és utána 

részt vehettünk egy rummikub játékon és versenyen.   

 

Végül a negyedik napon még kényeztettük magunkat a fűrdőben, majd a déli leves 

után, a hotel előtt még egy csoport kép és utána  hazafalé vettük utunkat. 

Nagyon csodálatos élményekben gazdag négy napot töltöttünk el, köszönjük 

Arankának és Gábornak. 

 

Szigetközi Miklósné, Éva tollából, köszönet érte. 


