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Idén az SZTE Bölcsészettudományi Karának Régészeti
Tanszéke is csatlakozott a Régészet Napja
rendezvényhez.

Idén az SZTE Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszéke is
csatlakozott a Régészet Napja rendezvényhez. 
 
A hét év feletti gyerekeket interaktív régészeti kalandjáték, a piciket játszóház
várta a Bölcsészettudományi Kar épületében. Pintér Nagy Katalin adjunktus
elmondta hat főszereplője van a játékos feladatoknak: egy őskori ember, egy
népvándorlás kori harcos, egy honfoglalás kori nő, egy kun nő, illetve a két
világháború között, az BTK Régészeti Tanszékén dolgozó két kutató, Buday
Árpád és Széll Márta különleges életútját kísérhetik végig a résztvevők. 
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2018. 05. 30. szerda - Janka, Zsanett

16°C | 28°C

 Még több cikk.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 39
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Népszerű

Budapesti plakáton
füstölög a szegedi
dóm - Fotó

Újabb ízelítőt
kapunk ma a májusi
nyárból

hirdetés

Partnereinktől

Újszeged ékköve lett a 7
kilométeres szakasz -
Tovább…

Egy évvel
meghosszabbította
szerződését a MOL-
PICK…

Soma a Virtuózok
döntőjében: a 14 éves
szegedi…

A Búza utca újul meg
Béketelepen

Pamkutya
beszól, Rupert malac
elmegy diózni - a töpi
és…

Zuhanyfüggöny

Kastély Jánosháza
Családi ház, farm,

Komfort-1 party
grillsütő

7 990 Ft  

800 000 000
Ft

 

8 990 Ft  

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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Egy rövid előadást követően a látogatók kis létszámú csoportokban, egy
csapatvezetővel fedezhették fel a bölcsészkar épületét, ahol különböző
állomásokon tekinthették meg és vehették kézbe a főszereplőkhöz kapcsolódó
tárgyakat, illusztrációkat. 
 
A leg�atalabb érdeklődők pedig kipróbálhatták a barlangfestést, valamint a
régész homokozó segítségével egy kis időre ők maguk is régészekké válhattak. 
 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Áder János kinevezte Rovó Lászlót az SZTE rektorává
Mobilon is elérhetők Szeged látványosságai: turisztikai applikációt fejlesztettek
a szegedi egyetemisták
Már az Alkotmánybíróságnál jár Török Márk ügye: két helyen pert vesztett a
szegedi EHÖK-elnök
Új rektor kerül az SZTE élére - már a Magyar Közlönyben is megjelent
Palkovics László: Nem kell félni a robotoktól - A sofőrhiányról és önvezető
autókról is kérdeztük a minisztert

Témák: Szeged  SZTE

Régész lehetsz. Fotó: Török János (Galéria)
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
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Kisalfold.hu ajánlja

Ítéletidő: egy héten belül kétszer
csapott le a vihar a kisbaboti
kertészetre

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Alsóváros, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
92 m2, 36.900.000
Ft
Részletek »

Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 63 m2,
17.500.000 Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény
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