
Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2014. évi lengyelországi útjáról …. 
 
A kedvcsináló programban már részletesen leírtam a látnivalókat, nevezetességeket, most 
elsősorban a konkrét információkat közlöm. 
Augusztus 7-10-ig tart az idei lengyelországi utunk, Nowy Sacz (Újszandec) és környékére. 
Mint ismeretes, az úton megemlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából a háború magyar áldozatairól a (Limanowa), emlékezünk Balassi Bálintra (Debno 
vára), Szent Kingára (Ószandec), de az út során számtalan magyar vonatkozást találunk még. 
Megtekintjük Ólubló várát a Felvidéken, illetve megállunk egy kisebb városnézésre 
Késmárkon vagy Eperjesen (az útvonaltól függően). 
A szállás Nowy Saczban, egy, a városközponttól kb. 1,5 km-re levő turistaházban lesz 2-3 
személyes szobákban, blokkokban (2 szoba egy fürdőszobára) 
A biztosítást mindenki maga intézi. 
Indulás: 7-én, csütörtökön reggel  6 órakor az érdi Stop Shop elől, fölszállási lehetőség 
6,10 perckor Diósdon az Intersparnál, 
6,30 perckor a Déli Pu-nál, vasúti kocsi-étterem elől. (ha valaki nem tudja, hol van, hívjon 
föl)  
Visszajelzést kérek, hogy ki, hol száll föl!!!! 
 
Programunk: 

1. nap: Salgótarjánon keresztül megyünk Felvidékre, első programként Ólubló vára 
szerepel. Érkezés kb. 17 órakor Nowy Saczba (Újszandec) Kb. 420 km. Vacsora 19 óra 
körül, ismerkedés 

2. Reggeli után indulás 8,30 órakor, Roznów (duzzasztógát, vármaradvány megtekintése),  
Debno vára (Balassi-kiállítás, koszorúzás) Czchów (bástyatorony), Tropsztyn vára,  
érkezés Újszandecbe kb.17,30 órakor, városnézés, vacsora 19 órakor. Kb. 130 km. 

3. Reggeli után indulás 8,30-kor, Limanowa (I. világháborús temető, koszorúzás) – Nowy 
Wisnicz (barokk várkastély) – Lipnicza Murowana (fatemplom) – érkezés kb. 17,00 
városnézés, vacsora 19-20 órakor. Kb. 120 km. 

4. Reggeli után indulás haza 9 órakor, Ószandec (Szent Kinga kolostora), itt lehetőség 
lesz szentmisére, indulás 12 órakor, hosszabb pihenő Késmárkon vagy Eperjesen lesz. 
Érkezés kb. 20,30 órakor Bp-re, 21 órakor Érd. Kb. 420 km 
A program természetesen változhat – a körülményektől (is) függően. 

 
A forintot (11, illetve 13 ezer  Ft-ot) már  minden résztvevő befizette, a 420 Zlotyt az 
autóbuszon szedjük majd össze. Amennyiben megmarad egy kis pénz, visszaadjuk.  
Szükség lesz Euróra is, hiszen nincs benne a felvidéki belépő költsége, illetve költőpénz a 
Felvidéken! 
  
A befizetett összeg tartalmazza: útiköltség, parkolás, útdíj, szállás, félpanziós ellátás, belépők, 
idegenvezető.  
Költőpénzt mindenki tetszése szerint hoz magával, azt figyelembe kell venni, hogy nincs 
ebédünk! Nem ismerem a helyi körülményeket, de számítani kell arra, hogy második napra 
nem tudunk vásárolni! És a panzióban pedig nem illik (tilos!) a reggelizés után még 
csomagolni! 
Az esti találkozóhoz lehet hozni valamiféle sütit, italt. Lehet készülni egy gyertyával, 
nemzetiszínű szalaggal a koszorúzásokhoz. 
És persze hozni kell a pozitív hozzáállást, a jókedvet, az empátiát egymás és a vendéglátók 
iránt! 
Diósd, 2014. június 10.   Bazsóné Megyes Klára 


