
 

 

   Pole and Hungarian, 

 Two good friends  
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A projektet az Európai Bizottság támogatta.  A kiadványban (közleményben) 
megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 



Önkéntesek Krakkóból 

Polak, Węgier, dwa bratanki  
Lengyel-magyar két jó barát 

Szeged, 14.09.2014-05.10.2014 

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

 

 



 

 2014. 09. 14.  

Érkezés Szegedre 

Sok szervezés és izgatott várakozás előzte meg a lengyel 
önkénteseink érzekését. Az egész magyar csoport azt 

szerette volna, hogy a vendégek felejthetetlen három hetet 
töltsenek nálunk. Szeptember 14-én délelőtt érkeztek  

Budapestre, ahol Bea várta őket, és kísérte át a kis csapatot 
a Nyugatiba, a szegedi vonathoz. Az állomáson a 
csoportunkból néhányan fogadták a vendégeket és 
segítettek nekik elfoglalni a szállásukat. Ott még 

megbeszélték a fontosabb tudnivalókat, teendőket és a 
másnapi programot. 



 

 2014. 09. 15. 

Ismerkedés 

Délelőtt András segítségével 

feltérképezték a várost (boltok, 

éttermek, bank, közlekedés stb.) 

Délután már hozzánk jöttek a 

vendégek, és mi izgalommal, nagy 

szeretettel, isteni pálinkával és 

süteményekkel vártuk őket.  Az 

ismerkedés pompásan sikerült.  



 

 2014. 09. 16. délelőtt 

A város felderítése tovább 

folytatódott. A fő úticélt, a 

piacot  nem lehetett kihagyni. A 

lángosevés kulináris élményt 

nyújtott mindenkinek.  

 



2014. 09.16. délután 

Adri és János kíséretében sétáltak 

vendégeink  Szeged belvárosában. 

Ötleteket gyűjtöttek a „street 

game” játékhoz. Keresték a 

lengyel-magyar vonatkozású 

történelmi helyeket a városban. 

 



 

 2014. 09. 17. 

Nemzetiségek Háza 

Szerdán délután ellátogattak a 
Nemzetiségek Házába, ahol 
megtekintettek egy  lengyel 

vendég-fotókiállítást és 
ismerkedtek, beszélgettek a 

vendéglátókkal. 

 



 

2014. 09. 18. 

TIK Könyvtár I. 

Ebéd után a „TIK” 

könyvtárba mentek 

Évivel egy kis 

„kutatásra”. 

 



 

 2014. 09. 19. 

Bácsbokod  

Délben két kocsival indultak 

Bácsbokodra, ahol részt vettek a 

lengyel pilóták emlékművének 

avatásán. A képeken a „mai” 

pilóták  a honvédelmi 

miniszterhelyettes asszony és a  

lengyel nagykövet.(jobb oldalt) 



 

 2014. 09.19. 

Bácsbokod 

A felavatott emlékmű előtt egy 

csoportkép a kis csapatról. A 

másik képen Izabela beszélget 

a lengyel honvédelmi 

miniszterhelyettes asszonnyal. 



 

 2014. 09.19. 

Bácsbokod 

A koszorúnk, amit elhelyeztek 
az emlékműnél, a projekt és az 
egyesületünk nevével. A 
ceremónia után egy fogadást 
következett, majd hazafelé 
menet  megnézték a kelebiai 
templomot is.  



 

 2014. 09. 22. 

Az első előadás 

A hétvégi pihenő után az 
egyetemen találkoztunk, ahol a 
vendégek egy kétórás „kurzust” 
tartottak „A lengyel kultúra” 
címmel. Csodás hangulatban telt el 
az idő. Lengyel zenét hallgattunk  
és megtanultunk néhány fontosabb 
lengyel szót. Küzdöttünk velük 
rendesen, de a nyelvünk végül is 
nem tört ki.  



 

 2014. 09. 23. 

TIK Könyvtár II. 

Délután ismét egy kis kutatómunka 
következett a „TIK” könyvtárában 

Évivel. A közös történelmünket, és a 
jelent tanulmányozták vendégeink 

különböző régi könyvekből. 



 

 2014. 09. 24. 

Látogatás az Alsóvárosi Ferences templomban 

Meglátogattuk az alsóvárosi ferences 

templomot, amely 2003-ban ünnepelte 

500 éves fennállását. A kolostorban 

található Látogatóközpontban régi 

egyházi kegytárgyakat tekintettünk 

meg. A kolostor udvarán kőtár 

található, valamint kisebb kertészet, 

ahol a ferencesek által kedvelt 

gyógynövényeket termesztik. 



 

 2014. 09. 24. 

Látogatás az Alsóvárosi Ferences templomban  

A templomban megcsodáltuk a 

"Fekete Mária" nevű ikont, amelynek 

eredetije Czenstohovában található, 

amelyet pálos szerzetesek vittek oda 

a XIV. században. 



 

 2014. 09.24. 

Sütikészítés Gyöngyinél 

A vendégek délután Pöpe és 
András segítségével 

bevásároltak, majd elmentek 
Gyöngyihez, ahol isteni lengyel 

sütit készítettek,. Ennyi 
szorgos kéz még nem 

ügyködött ilyen lelkesen 
Gyöngyi konyhájában, az 

biztos! 



 

 2014. 09. 24. 

Sütikészítés Gyöngyinél 

A szorgos munka meghozta 

gyümölcsét, a „lengyel-magyar 

almás sütit”, amiből másnap 

a Nemzetiségek Házában 

tartottunk kóstolót.  



 

 2014. 09. 25. 

Nemzetiségek Háza  

Program a Nemzetiségek 

Házában. 

A sütivel mi is 

bemutatkoztunk  



 

 2014. 09. 26. 

Ópusztaszer 

 

Látogatás a 

Nemzeti Parkban 



 

 2014. 09. 26. 

Ópusztaszer 

Nemzeti Park 



 

 2014. 09. 26. 

Ópusztaszer 

Nemzeti Park 



 

 2014. 09. 27. 

Deszk – Halászlé főzés 

Délelőtt már az előkészületekben is 
részt vettek a vendégek, mert 
mindenképpen tudni akarták, 

hogyan készül a szegedi halászlé. 
Ezt nem lehetett kihagyni. Adri és 

János voltak a csodás házigazdák. A 
képek is bizonyítják, hogy nagy volt 
a sürgés-forgás. Egyesületünk tagjai 

sós és édes sütiket, és innivalót 
vittet a  vacsorához. 



 

 2014. 09. 27. 

Deszk – Halászlé főzés 

A halászlé fantasztikus volt, a 
pusztítás hatalmas  A 

bográcsban alig maradt valami. 
Eszegettünk, iszogattunk, 

nótázgattunk, múltat idéztünk 
és sokat nevettünk. Azt hiszem 

mindannyiunk számára 
felejthetetlen délutánt és estét 

töltöttünk együtt.  



 

 2014. 09. 28. 

Budapest 

Budapest felfedezését sem 

hagyták ki vendégeink. 

10 km minimum megvolt  

’ 



 

 2014. 09. 29. 

 

Délelőtt kipihenték magukat a 
vendégeink és délután újra 
belevetettük magunkat a 

tanulásba. Beszéltek a lengyel 
oktatásról, kultúráról, 

történelemről, szokásokról, a 
lengyel emberekről. Mindezt 

humorral, kedvességgel és nagy 
szeretettel. 



 

 2014. 10. 01. 

Street game 

Délután mi, vendéglátók is  
meséltünk nekik lengyelországi 

emlékeinkről. Megmutattuk 
fotóinkat, apró 

emléktárgyainkat, melyek 
felidézték a múltat. Esett szó 

filmekről, könyvekről, 
művészetről, zenéről, táncról, 

végül jött a „street game.” Erre 
már a városnézések során  

készült mindenki. 



 

 2014. 10. 02. 

TIK Könyvtára III. 

Egy utolsó látogatás a TIK 

könyvtárában. Egy kis lengyel 

irodalom (novellák, versek)  

magyarul.  

A kellemesen eltöltött, de munkás 

nap után finom vacsora  egy 

étteremben.  



 

 2014. 10. 03. 

Búcsúest Gyöngyinél 

Elérkezett az utolsó este, 
amikor együtt volt a csoport. A 

lengyel barátaink vállalták, 
hogy egy igazi lengyel 
specialitást készítenek 

búcsúzul. Ehhez délelőtt 
bevásároltak, majd délután 

Gyöngyiéknél elkészítették a 
híres bigost, ami 
tulajdonképpen a 

székelykáposzta rokona.  



 

 2014. 10. 03.  

Csoportkép 

 

Hazautazás másnap. 

Nagyon örülünk, hogy  

Nálunk jártatok. 

Viszontlátásra! 

 


