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Érkezés 

Korán reggel nagy izgalommal 
indultunk Szegedről és egész nap 
utaztunk, alig néhányszor álltunk 
meg, hogy még emberi időben 
odaérjünk, elkerüljük a Krakkóba 
bevezető úton várható vasárnap esti 
csúcsforgalmat. Szerencsénk volt, este 
hat körül sikerült megérkeznünk.  

Helyi koordinátorunk, Ania már várt 
minket. Megkaptuk a kulcsokat és 
kellemes meglepetéssel tapasztaltuk, 
hogy a konyhában terült-terülj 
asztalka vár minket a lengyel 
vendégszeretet jegyében. 
Vendéglátóink elláttak minket pár 
napi túlélő élelmiszerkészlettel, ami 
rendkívül megkönnyítette a startot, 
köszönet érte. 

 



AZ ELSŐ HÉT 

2014. július 28.  ̶̶  augusztus 03. 



Hétfő 
9:30 Reggel Ania értünk jött és együtt 
elmentünk az APZ irodába. Legközelebb már 
egyedül is odatalálunk. A sors fintora, hogy 
a szállásunk öt percre lett volna az irodától, 
de közben átköltöztek a város másik felére, 
így most bő félórányi utazásra volt tőlünk az 
iroda.  

10:00-13:00 Megbeszélés az APZ irodában. 
Partnereink egy részét korábbi 
projektjeinkből már ismertük, így nem 
idegenként érkeztünk. Rózsalekváros 
fánkkal, saját sütésű süteményekkel, 
kávéval, teával vártak. Ez a kedves 
vendégfogadás végig jellemző volt rájuk. 
Megismerkedtünk az irodában jelen lévők 
közül azokkal, akikkel korábban még nem 
találkoztunk, átadtuk az ajándékokat, 
amiket vittünk. Vendéglátóink nagy 
örömmel fogadták őket.  Kézbe kaptuk a 
módosított programot (egy szenioruk 
sajnálatos betegsége miatt két nap 
programját megcserélték). Tételesen 
átbeszéltük a programot és a feladatainkat, 
aláírtuk a szükséges papírokat, elintéztük a 
formaságokat (költségek, nyilatkozatok stb.). 

 

Délután lengyel önkéntesek kíséretében 
ismerkedtünk a várossal. 



Kedd 

9:30 Reggel Aniával bementünk a 
városba, felderítettük a 
környéket (boltok, pékség, 
közlekedés). Beszélgettünk arról, 
hogy mi is lesz, hogyan képzelik a 
street game-et. 

11:00 Az APZ önkénteseivel, 
Marylával és Izabellel 
körülnéztünk az óvárosban, 
felmentünk a Wavelbe. Délig 
nézelődtünk a városban a 
rettenetes hőségben, majd 
elbúcsúztunk a két kedves 
hölgytől, megebédeltünk és 
hazasétáltunk. Útközben a street 
game-en törtük a fejünket. Vajon 
mit tudnánk kihozni ebből egy 
szinte ismeretlen városban, ami a 
vendéglátóinknak is izgalmas 
lesz? Csináltunk pár próbafotót. 

Készülődtünk a másnapi 
feladatainkra is. 

 



Szerda 

9:00 Summer School of Hungarian 
Culture: kulináris workshop 
Maszycében. 

Basiával reggel elmentünk a piacra 
bevásárolni , megvettük az ebédhez a 
hozzávalókat, aztán autóval 
kimentünk Maszycébe.  

Csirkepaprikást főztünk nokedlivel és 
uborkasalátával az APZ 
munkatársainak és családtagjainak. 
Élveztük a lengyel vidéki élet csendes 
nyugalmát és a finom süteményt, 
amit ők hoztak. A receptjét el is 
kértük.  A csirkepaprikás és a 
főzéstechnikánk nagy sikert aratott – 
egy nokedliszaggatóra megrendelést 
is kaptunk.  

 

Este otthon készültünk a másnapi 
workshopra. 

 



Csütörtök 
Az a szép, az a szép 

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/25325/mulatos-dalok/az-a-szep-
zeneszoveg.html 
https://www.youtube.com/watch?v=pi9wXx8u-gE 

Zöldre van a rácsos kapu festve 
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0080.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=fPyednyBdo8 

Száz forintnak 
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0118.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=HFmqqulEcIQ 

Nád a házam teteje 
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/20794/magyar-notak/nad-a-hazam-teteje-
zeneszoveg.html 
https://www.youtube.com/watch?v=dkEfzizLCGE 

A szegedi csikós 
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/18919/magyar-notak/a-szegedi-csikos-
zeneszoveg.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf40PGreNXA 

9:30-12:30 APZ Iroda 

Summer School of Hungarian Culture: 
magyar zene, magyar nyelvlecke. 

Működésre bírtuk az APZ laptopját, 
majd tartottunk egy prezentációt a 
magyar zenéről: népdalgyűjteményt 
hallgattunk meg videóról és a 
szeniorokkal megtanultuk az általuk 
kiválasztott „Az a szép, az a szép” 
kezdetű dalt.  

Magyar nyelvlecke 1:  

Túlélő alapszókincset tanítottunk 
(bemutatkozás, köszönés, kérem-
köszönöm stb.) és megtanítottuk a 
projekt fő jelszavát magyarul: 
„Lengyel−magyar két jó barát, együtt 
harcol, s issza borát.” 

Délután ismét Krakkó utcáit jártuk, 
ismerkedtünk a várossal, kerestük a 
magyar vonatkozásokat. 
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Péntek 
9:30-12:30 APZ Iroda 

Bemutatkoztunk, honnan jöttünk. 

Két prezentációt mutattunk be. Az 
egyiket Szegedről, a napfény 
városáról. Ismertettük a város rövid 
történetét és főbb nevezetességeit. 

A másik prezentáció Szegedről, a 
fesztiválok városáról szólt, néhány 
általunk kiragadott fesztivál rövid 
bemutatásával, ízelítőül  azoknak a 
lengyel önkénteseknek, akik majd 
szeptemberben jönnek hozzánk, 
hiszen akkor is várhatók ilyen 
események Szegeden. 

További számítógépeket teszteltünk 
és bírtunk működésre az új iroda 
szolgálatában. 

 

Délután sétáltunk az óvárosban 
Margóval és Izabellel, készültünk a 
street game-re. 

 

Szeged 

Festivals in Szeged 

http://tan-folyam.eu/media/Szeged.pdf
http://tan-folyam.eu/media/Szeged_festivals.pdf


Hétvége 
Erre a hétvégére a fogadó partnerünk által 
biztosított kirándulás volt tervezve a 
wieliczkai sóbányába , de az ő javaslatukra 
elhalasztottuk egy későbbi időpontra. 
Saját szervezésben ellátogattunk Auswitz-
Birkenauba.  Sok mindent olvastunk-
hallottunk már korábban erről a helyről, de 
amit itt láttunk, az minden képzeletet 
felülmúl. 
Rengeteg magyar vonatkozást találtunk.  
A magyar áldozatok száma magasan vezeti a 
sort.  
A híres „cipős” szobában ronggyá taposott 
szegedi papucsot is fotóztunk…  
A 18-as számú „magyar” barakkban 
megrendítő alaposságú interaktív kiállítás 
tárult elénk a magyar holokausztról.  
Az emlékmúzeum honlapján új online 
tananyagot fejlesztettek a magyar 
holokausztról,  amit érdemes lenne 
mindenkinek elolvasni, aki nem tud eljutni 
ide: 
 
  

http://pl.auschwitz.org/lekcja/6_dep_zydow_eng/story.html 



MÁSODIK HÉT 

2014. augusztus 4.  ̶  augusztus 10. 



Hétfő, kedd 

Az irodában folyó építési munkálatok 
miatt ezen a két napon nem tudtunk 
bemenni, így inkább elmentünk 
hétfőn Zakopánéba „tanulmányi 
kirándulásra”. 

Itt is találtunk magyar vonatkozást: a 
főutcát ellepték a kürtős kalácsosok. 
A lengyelek új szót tanultak: 

Kurtosz kalacz.  

 

Kedden, mivel az eső is esett, zömmel 
otthon maradtunk előadásokat 
tervezni,  összegyűjtött adatokat 
rendszerezni, pihenni, csak este 
mentünk be az esti Krakkót felfedezni 
és sárkánytüzet nézni.   

Fényképeket rendezgettünk, 
készültünk a street game-re. 

 

 

 



Szerda 
Látogatás Lipnica Murowanában, a régi kereskedelmi „magyar 
úton” fekvő festői kisvárosban. Sajnos a magyar kapunak, 
amin keresztül Magyarország fele vitt ki az út a városkából,  
már nyomát sem találtuk. 

Ebédre voltunk hivatalosak Ania szüleinél. Csodálatos, 
nyugodt vidéki környezetben kóstolhattuk meg a lengyel 
konyha tradicionális ételeit. Kellemesen töltöttük az időt a 
tábortűz körül, énekléssel, gitárral. 

 

Este otthon készülés a másnapi workshopra. 



Csütörtök Kedvcsináló: 

Magyar Állami Népi Együttes csárdáscsokor 2:16 
https://www.youtube.com/watch?v=WJEV1ozLLMo 

 

Oktatóvideók: 

Hungarian dances Step by step angolul, 9:39 1:27-től indítani!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=tsFkzHUQStg 

Alap lassú és friss (feltáncolt folyamat) 12 perc 
https://www.youtube.com/watch?v=w-_H0NJrZYY 

Gyergyói tánc 2:21 
https://www.youtube.com/watch?v=JhHl--6rCzo 
 

Bemutatók: 

Kalotaszegi legényes 4:40-től!!! onnan 6 perc 
https://www.youtube.com/watch?v=puisPLlMu0w 

Elmehetsz a házunk előtt (lánytánc énekkel) 6 p 
https://www.youtube.com/watch?v=Dyps_3nDCTE  

MÁNE: Szatmári táncok 6 p 
https://www.youtube.com/watch?v=6Vk3F871GDg  

Austin Hungarian Dancers performing Somogyi dance  1:52 
https://www.youtube.com/watch?v=CBiEzs3CMEo 

Csűrdöngölő flashmob in NYC 8:32 
https://www.youtube.com/watch?v=XkkCjM1HyPA 

9.30 – 12.00 APZ Iroda 

Summer school of Hungarian culture:  

Csárdás workshop: magyar táncok 
bemutatása videóról. 

Beszélgetés a szeniorokkal a táncról , 
a táncban kifejeződő szerepekről és 
érzelmekről, a tánc szimbolikájáról. 

2. magyar óra: „funny words” Krakkó 
utcáiról . Friss gyűjtés a napi séták 
során „szembejött” ismerősnek tűnő 
szavakból.  Hamis  és valódi barátok.  

Beszélgetés a szeniorokkal. 

Úgy tűnik, hogy az interneten talált 
gyűjtésből származó régi magyar 
szavak a lengyelben ma már nem 
élnek, vendéglátóink nem ismerték fel 
őket.  

Városnézés, készülés a street game-re. 
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Városnézés, készülés a street game-re. 

Vacsora Agnieszkánál/Anuszkánál. Ania hozott-
vitt kocsival (az integráció jegyében egy másfél 
órára otthagyott minket és visszajött értünk). A 
vendéglátó családon kívül ott volt Lycina és 
Izabel is, ők majd Szegedre látogatnak ősszel. 

Születésnapunk alkalmából tortával 
köszöntöttek minket az APZ nevében. 

 

Péntek 



Hétvége 
Wieliczka, sóbánya és sókastély: tanulmányi 
kirándulás a fogadó fél, az APZ szervezésében.  

 

Több magyar vonatkozása is van a bányának:  

A történetek szerint Kinga királyné  (IV. Béla 
királyunk lánya) alapította a bányát. Az egyik 
lóval hajtott emelőgépfajtát pedig magyar  
bányákban használtakról mintázták.   

 Szabadnap, városnézés (free walking tour), 
szülinapozás. 

 



HARMADIK HÉT 

2014. augusztus 11.  ̶̶  augusztus 17. 



Hétfő 
9.30 – 12.00 APZ Iroda 

Kulináris műhely, gulyás workshop.  

Korán reggel Ania elvitt kocsival a 
piacra bevásárolni. 

Gulyást főztünk az iroda frissen 
elkészült konyhájában, evés közben 
prezentáción mutattuk be a pörkölt és 
a gulyás közti különbségeket, majd 
átbeszéltük az ezzel kapcsolatos, 
széles körben elterjedt éttermi 
kifejezések és a realitás kapcsolatát. 
 

A délelőtt folyamán további 
számítógépek konfigurálására is sort 
kerítettünk.  

Délután sétáltunk a zsidónegyedben 
Margóval.  

Készültünk a street game-re. 

 
Amit a gulyásról – szerintünk – tudni kell  

http://tan-folyam.eu/media/Gulyas.pdf
http://tan-folyam.eu/media/Gulyas.pdf


Kedd 

Krzeszowice: látogatás a helyi önkormányzatnál, beszélgetés 
a magyarországi Kispesttel ápolt kapcsolataikról.  

A helyi önkormányzat szoros közösségi és kulturális 
kapcsolatot tart fenn a Kispesten élő  lengyelekkel. 

Megnéztünk egy kortárs helyi festészeti kiállítást is, ahol a 
kiállítók negyede-harmada magyar volt (Kispesttel közös 
művészeti projekt). 

A délutánra tervezett kirándulás (bonfire) sajnos elmaradt, 
betegség miatt. 

 



Szerda 

A szakipari munkák befejeztével eljött 
az idő, hogy önkéntes munkánkkal mi 
is besegítsünk az iroda dekorálásába 
és berendezésébe. 

Kitapétáztuk a konyhát és 
rögzítettünk egy fali polcot. A 
tanteremben felszereltünk egy 
vetítővásznat és egy táblát, 
beállítottunk egy lámpát és egy 
konnektort, valamint több 
számítógépet. 



Csütörtök 
Street game. Először mi adtuk fel a 
„leckét”: fotók alapján 
vendéglátóinknak meg kellett 
találniuk az óvárosban elrejtőzött 
csapattagjainkat, majd nekünk kellett 
bejárni az általuk megadott – magyar 
vonatkozású – helyeket és 
megválaszolni a feltett kérdéseket, 
illetve megoldani a hellyel 
kapcsolatos feladatokat.  

 



Péntek 

Nemzeti ünnep volt, így az iroda is 
zárva volt, nem mehettünk be, viszont 
„nyílt terepen” ismerkedhettünk 
újabb lengyel szokásokkal.  

Pirogfesztivál és folklórfesztivál volt 
éppen a városban, valamint zajlott a 
Cracovia Sacra nevű eseménysorozat, 
aminek keretében ingyen lehetett 
látogatni a templomokat és részt 
lehetett venni a bennük rendezett 
koncerteken és egyéb 
rendezvényeken. 

Este megkaptuk az utolsó házi 
feladatunk,  az APZ kérdőíveket. 

 

Megkaptuk az igazolásunk az önkéntes munkáról. 



Hétvége 

Még egy utolsó gyors városnézés, kis 
kötelező adminisztráció, kérdőívek 
kitöltése, stb.,  majd nekiálltunk 
pakolni. 

  

Vasárnap reggel nyolckor leadtuk a 
kérdőíveket és a kulcsokat  Aniának, 
megkaptuk a rólunk készült képeket 
CD-n és elindultunk haza. 

 



Búcsú Krakkótól 
Fájó szívvel intettünk búcsút Aniának és 
ennek a három hétnek. Hosszú volt, de 
nagyon tartalmas. 

Rengeteg új információval és 
tapasztalattal gazdagodtunk a két nép ma 
is élő és szoros kapcsolatáról, a lengyel 
kultúráról, a vendégszeretetről.  

Reméljük, ittlétünk hasznára volt lengyel 
partnereinknek is. 

 

Megható volt számunkra az, hogy a 
legendás lengyel-magyar barátság 
mennyire élő mind a mai napig az 
átlagemberek szintjén is. 

Álljon itt ennek képi tanúbizonyságául a 
szülinapi torta, amit  az egyesülettől 
kaptunk.   

Köszönjük, hogy részt vehettünk ebben a 
programban és szeretettel várjuk a 
hozzánk érkező önkénteseket 
szeptemberben! 


