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‘Lengyel, magyar –két jóbarát’’ 1 
projekt  

 
A lengyel önkéntesek elsı szegedi látogatásásnak programja .2014.09.14-2014.10.05. 

Regisztráció a napi programokra: courses.association@gmail.com 
munkanyelv: angol 

 
Dátum Programme  

2014.09.17. szerda 
� 17:00: Látogatás a Nemzetiségek 

Házában 

� A ‘Varsói séták’ fotókiállítás 
megtekintése, találkozás néhány 
szegeden élı lengyel 
nemzetiségő résztvevıvel 

 
Helyszín: 
‚Nemzetiségek Háza’ Szeged, 
Osztrovszky u. 6. 

2014.09.18. csütörtök � 14:30-15:00: angol nyelvő 
vezetett túra az  SZTE 
Klebesberg Könyvtárban 

� 15:00-16:30: terepmunka a 
Klebesberg Könyvtárban: lengyel-
magyar közös szavak a 
szótárakban 

 

Találkozási pont:  
SZTE Klebesberg Könyvtár elıtt, 
Szeged, Ady tér 10. 
(Könyvtárbelépı szükséges!) 

2014.09.19. péntek � 12:00 Indulás  Bácsbokodra 
� 14:00: Bácsbokod: Részvétel a 

lengyel pilóták emlékmővének 
avató ünnepségén, koszorúzása 

 

Találkozási pont:  
SZTE Klebesberg Könyvtár elıtt, 
Szeged, Ady tér 10 
(A program létszáma betelt) 

2014.09.22. hétfı 
� 16:30: Kurzus a lengyel 

kultúráról: zenei nap, alapfokú 
lengyel nyelvlecke 

 

Helyszín:  
SZTE Petıfi épület, Szeged, 
Egyetem u. 2. 1.em. 2. terem 
(max. 30 fı) 
 

2014.09.23. kedd 
� 15:15-16:45: terepmunka a 

Klebesberg Könyvtárban: a közös 
történelem és jelen felfedezése a 
könyvekben 

� 16.45: TIK büfé: beszélgetés az 
eredményekrıl 

Találkozási pont:  
SZTE Klebesberg Könyvtár elıtt, 
Szeged, Ady tér 10. 
(Könyvtárbelépı szükséges!)  

20144.09.24. szerda 
� 10.00- Látogatás a Ferences 

Látogatóközpontban 

 

 

� 16:00-19:00: Lengyel sütemények 
készítése 

Találkozási pont:  

SZTE Klebesberg Könyvtár elıtt, 
Szeged, Ady tér 10.  

 

Helyszín: a regisztrált 
résztvevıkkel késıbb közöljük 

(Résztvevık: max 6 fı) 
2014.09.25. csütörtök 

� 17:00-19:00 Kurzus a lengyel 
kultúráról: a lengyel önkéntesek 
bemutatója a hazájukról, szőkebb 

Helyszín: 
‚Nemzetiségek Háza’ Szeged, 
Osztrovszky u. 6. 

                                                 
1 1A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerően tükrözik az Európai 
Bizottság nézeteit 



 
 

 

 

Tan-Folyam Egyesület 
Postacím:6726 Szeged, Sajka u. 5. fszt. 1. 
e-mail: courses.associatioan@gmail.hu 

Nyilvántartási szám: 2880, Adószám: 18292064-1-06 

Dátum Programme  
környzetükrıl és lengyel 
sütemények kóstolása 

2014.09.26. péntek � Kirándulás Ópusztaszerre: a 
magyarok gyökerei 

 

Indulás: 10:00 
A program létszáma betelt  

2014.09.27. szombat 
� Mindennapi szokások és tradíciók 

a gyakorlatban: vacsora egy 
magyar családnál  

 

Helyszín: Deszk 
(A pontos címet a regisztrált 
résztvevıkkel késıbb közöljük) 

2014.09.29. hétfı 
� 17:00-19:00  lengyel-magyar 

beszélgetés véleményekrıl, 
sztereotípiákról, elıítéletekrıl, 
vágyakról, mentalitásokról, 
viselkedési szokásokról a két 
ország tekintetében 

� alapfokú lengyel nyelvlecke 

Helyszín:  
SZTE Petıfi épület, Szeged, 
Egyetem u. 2. 1.em. 2. terem 
(max. 30 fı) 
 

2014.10.01.. szerda 
� 16.30: beszélgetés tárgyakról és 

a hozzájuk kötıdı emlékekrıl 
Lengyelország vonatkozásában 

� Kvízjáték a fontosabb lengyel 
szavakról 

 

Helyszín:  
SZTE Petıfi épület, Szeged, 
Egyetem u. 2. 1.em. 2. terem 
(max. 30 fı) 
 

2014.10.02. csütörtök 
� 14:00-16:00: terepmunka a 

Klebesberg Könyvtárban:: a 
lengyel irodalom felfedezése 
magyar nyelven (regények, 
versek stb.) 

� 16:00: TIK büfé: beszélgetés az 
eredményekrıl 

Találkozási pont:  
SZTE Klebesberg Könyvtár elıtt, 
Szeged, Ady tér 10. 
(Könyvtárbelépı szükséges!) 
 
Találkozási pont:  
SZTE Klebesberg Könyvtár elıtt, 
Szeged, Ady tér 10. 

2014.10.03. péntek 
� 16:30 – kurzus a lengyel kulináris 

szokásokról: egy lengyel étel 
elészítésének megtanulása, 
beszélgetés a két ország étkezési 
szokásairól 

� Kvízjáték a közös irodalomról. 
történelemrıl, szavakról  

Helyszín: a beregisztrált 
résztvevıkkel késıbb közöljük  
(Résztvevık:  max 10 fı) 

 
A változtatás jogát fenntartjuk 
 
A nyilvános programok többsége ingyenesen látogatható, ám elızetes 
regisztrációhoz kötött. Az esetleges múzeumi, könyvtári belépık költségét és a 
programokra való eljutás költségét  a résztvevıknek kell rendezni.  
 
A regisztrációkat a  courses.association@gmail.com e-mail címen várunk. 
 

 
Tan-Folyam Egyesület 


