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Őszi Fény Alapítvány

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Közös kirándulások,
élménytúrák” tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a
kapcsolattartásra kijelölt személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. október 1. – 2016. október 31.

„Járd be Tolnát-Baranyát”

Helyszín: Zrínyi vár, Magyar-Török Barátság Park, Szigetvár
Időpont: 2016. október 14.

Elvégzett tevékenység:
2016. október 14-én az Almás-patak partján fekvő Szigetvár városát, a Zrínyi várat és a MagyarTörök Barátság Parkot látogattuk meg.
2016. évet a kormány a Szigetvár vár ostromának 450. évfordulójára „Zrínyi Miklós- Szigetvár
1566” emlékévvé nyilvánították.
A Zrínyi várba megérkezve nagy meglepetés érte a látogatókat, mivel egy szépen korhűn
felújított vár fogadott minket. A Fogadó épületbe belépve a vár kapitánya Lebedy János
köszöntött minket korhű ruházatba.

A vár kapitánya csodálatos idegenvezetőként izgalmas

beszélgetést generálva vezette végig az időseiket a kiállításon, Szigetvár várának történetén és a
az ásatások során feltárt kiállítási tárgyak történetén.
A kiállítás egy része interaktív, ahol bemutatják a vár ostromát, a régi várfal kiépítésének módját
és szerkezetét, valamint egy 21 kérdésből álló kérdéssoron végig „küzdve” a látogató magát,
tizedesből várkapitánnyá léphet elő.
A bemutatók során fegyverbemutató részesei lehettek a látogatók és egy igazi puskalövést is
megnézhettek, meghallgathattak.
A látványos és interaktív várlátogatás után a helyi a Kiskakas Étteremben fogyaszthatták el a
finom és bőséges ebédjüket a program résztvevői.
Hazaindulás alkalmával egy kis pihenőt, iktatta be a program résztvevői és megnézték,
körbesétálták a Magyar-Török Barátság Emlék Parkot.

A Park felújításon esett át, sokkal látványosabb, mint pár évvel ezelőtt volt. Szép és megható
emléket állítva Zrínyi Miklósnak és I. Szulejmánnak, akik a Szigetvár vár ostromának két
vezérei voltak.
Hazafelé a buszon nagyon jó hangulatban telt az idő, az idősek énekeltek, sokat beszélgettek és
volt, aki megpihent, mert elfáradt.
A kirándulás nagyon jól sikerült, nagyon sok élménnyel és emlékekkel tértek haza a program
résztvevői.
Alsómocsolád, 2016. október 31.
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