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A rendezvény a Wunderbar Fesztivál, a német nyelv hete (2022. 03. 28. – 04. 02.) 

keretében valósul meg, melynek célja a német nyelv és a német nyelvű országok 

kultúrájának népszerűsítése. A résztvevő szervezetek országszerte számos 

programot kínálnak, melyekről a https://wunderbarfesztival.hu/ oldalon lehet 

tájékozódni. 

 

 

Kamara (földszint) 
 

9.00-9.15  Megnyitó 

Ördögh Antal, Site Manager, Deutsche Telekom IT Solutions, Nagy Sándor, Szeged Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere, Prof. Dr. Gyenge Zoltán, SZTE BTK 

dékánja és Dr. habil. Bombitz Attila, az SZTE BTK Germán Filológiai Intézet vezetője.  

 

Élményműhely (I. em.) 
 

9.15-14.00  Sprichst Du Deutsch? Német nyelvi verseny 

A Deutsche Telekom IT Solutions által hirdetett és a SZTE Germán Filológiai Intézete 

közreműködésével megvalósított német nyelvi verseny középiskolák 10-12. osztályos 

tanulói számára. Zsűritagok: Dr. Horváth Márta, Sántáné Dr. Túri Ágnes és Pálföldi Patrícia 

 

Szabadulószoba (I. em.) 
 

10.00-10.20 Kozma Júlia: Szabadulószoba kicsiknek  

Egy nap hallottad a hírekből, hogy Mozart professzor világ körüli utat tervez, mert szeretné 

felfedezni a német nyelvben rejlő szépségeket. Ehhez merész, utazást kedvelő segítőkre van 

szüksége, akik támogatják őt az expedíciója során. Készen álltok egy utazásra? 

Szabaduljatok be, és tapasztaljátok meg a német nyelv erejét! 

 

10.30-10.50 Kozma Júlia: Szabadulószoba kicsiknek  

Egy nap hallottad a hírekből, hogy Mozart professzor világ körüli utat tervez, mert szeretné 

felfedezni a német nyelvben rejlő szépségeket. Ehhez merész, utazást kedvelő segítőkre van 

szüksége, akik támogatják őt az expedíciója során. Készen álltok egy utazásra? 

Szabaduljatok be, és tapasztaljátok meg a német nyelv erejét!  

https://wunderbarfesztival.hu/


Táncterem (I. em.) 
 

10.00-10.20  Sárvári Tünde: Német kicsiknek - ésszel, szívvel, kézzel, lábbal  

A gyermekek más módon ismerkednek az idegen nyelvekkel, mint a fiatalok vagy a 

felnőttek. Ismerkedjünk a német nyelvvel élményszerűen: játszva, dalolva, táncolva!  
 

10.30-10.50 Sárvári Tünde: Német kicsiknek - ésszel, szívvel, kézzel, lábbal  

A gyermekek más módon ismerkednek az idegen nyelvekkel, mint a fiatalok vagy a 

felnőttek. Ismerkedjünk a német nyelvvel élményszerűen: játszva, dalolva, táncolva!  
 

14.00-16.00 Almási Ibolya: Mennyit ér egy diploma?! 

Ha tudod, AKKOR IS, ha nem tudod, AKKOR IS gyere el a Deutsche Rechtsschule Szeged-

Potsdam Alumni találkozójára, ahol öregdiákjaink mesélnek arról, hogyan kamatoztatták a 

nálunk megszerzett tudást. Kérdezz! Felelünk! Bizonyítunk! 
 

Kamara (földszint) 
 

10.00-10.20 Katona Tünde: Egy német utazó élményei a Magyar Királyság területén (1802) 

Ulrich Jasper Seetzen a Dunán utazott egészen a Vaskapuig, és írta le napról napra az 

élményeit. Tanulságos egyebek mellett azt látni, hogy milyen messzire jutott csak a saját 

anyanyelvére, a németre támaszkodva. 
 

10.30-10.50 Szabó Erzsébet: Wunderbar 

Könnyed műveltségi kvíz a német kultúra köréből a Wirtschaftswundertől a Wunderdoktorig 

középiskolások számára. 
 

11.00-11.20   Sóti Ildikó: Németül tanultam, németül tanulok.  

Miért? Érdekel a nyelv, a kultúra, nyelvtanár szeretnék lenni, karrierem fontos része… 

A jövőmet látom a német nyelv tanulásában. 
 

11.30-11.40 Vörös Beáta: Gyakorlati tippek érettségizőknek, nyelvvizsgázóknak 

Mire érdemes figyelni, mit érdemes fejben tartani? Néhány egyszerű tipp, hogy sikeresen 

abszolváljuk az érettségit, nyelvvizsgát. 
 

11.50-12.10 Szabó Judit: Tanulj videójátékokkal!  

Ha szereted a videójátékokat, akkor arra is biztosan kíváncsi vagy, hogy lehet-e (és ha igen, 

mit és hogyan) játékokkal tanulni. Az előadás a State of Mind című német fejlesztésű sci-fi 

thriller játékról szól, amely társadalmi és kulturális folyamatokra, illetve az egyéni szabadság 

és önazonosság kérdéseire összpontosít, miközben a transzhumanista jövő 2048-as berlini 

víziójába kalauzol. #sci-fi, #transzhumanizmus, #disztópia, #serious game  
 

12.20-12.40 Hárs Endre: Napjaink német nyelvű sci-fi-je és a jövőkutatás 

A sci-fi a fenyegető klímakatasztrófa árnyékában sem veszített vonzerejéből, és nem csak 

angol nyelven, és nem csak a filmes médiában virágzik… Több német nyelvű internetes 

oldalon olvashatók izgalmas cikkek és rövidebb szövegek, lebilincselő novellák a napjaink 

emberét foglalkoztató számos tárgykörben.  
 

12.50-13.30 Raphaël Fendrich: Nyelvet és kultúrát közvetíteni 

A beszélgetés tárgya a DAAD és nyelvi lektorainak hozzájárulása a német nyelv 

elsajátításához és a német nyelvű kultúrák megismeréséhez. Milyen lehetőségeket kínál a 

DAAD a Németország és a német nyelv iránt érdeklődők számára? 
 

Élményműhely 2. (I. em.) 
 

13.00-14.00 Gyáfrás Edit (SZTE GTK): A szavak ereje - 60 perc alatt a német nyelv körül 

középiskolások, egyetemisták számára 

Mi a közös Albert Einstein, Ferry Porsche, Emil Theodor Kocher, Roger Federer, Paracelsus, 

Rolf Martin Zinkernagel és Henri Dunant között? Ha érdekel, hogyan értették és érthetik 

meg egymást ezek az emberek, mi is van a kulisszák mögött, akkor ez a 60 perc Neked szól.  


