
Lelkünket emelő élmény, amit nem feledünk … 

      az  a  néhány nap  és annak sok-sok öröme,  amit krakkói testvériskolánk  diákjaival  

és két  tanárukkal -  a kórusvezető tanár úrral és Vanda nővérrel  -  élhettünk át 2016. 

október  22-től október 26-ig , és amelynek végén ilyen nehéz és fájdalmas volt a 

búcsúzás… 

 

     Krakkói barátaink  itt- tartózkodásuk ideje alatt több szentmisén is  énekeltek, többek 

között a veszprémi Szent László-templomban,  az Anna-kápolnában,  a küngösi Szent 

Kinga-templomban, ami az ország egyetlen Szent Kinga tiszteletére emelt templom. 

 

 



        Küngösön Beke Zsolt atya és a Helyismereti kör – Takács Zoli 11.H szervezésében - 

nagy szeretettel meg is vendégelte a kórust. Köszönjük! 

        Jártak Székesfehérváron, Berhidán, Balatonkenesén, ahol Tóth Pisti - 11.H- nagy 

lelkesedéssel,  és szakértelemmel mutatta be a  tájházat, ami 2012-ben az év tájháza 

címet nyerte el. Köszönjük! 

       Vida Laura 7.a anyukájának és Pintér Katinka 10.G apukájának köszönhetően óriási 

élményként megtekintették a Herendi Porcelán Mini-manufaktúrát és a Múzeumot. 

Megmászták a bándi Esseg-várat,  és ellátogattak a veszprémi Völgyi-kút Idősek 

otthonába, ahol öröm-éneklésükkel elvarázsolták és megénekeltették az idős néniket. 

 

        Az október végi gyönyörű időben nem maradhatott el a Balaton sem ! Így örültek a 

lengyel diákok a magyar tengernek és a pizzának, amit Papp Attila 11.H és családja 

jóvoltából fogyaszthattak a balatonalmádi strandon vendégeink. 

 

           Természetesen itt is, a buszon is, az utcákon, tereken is, a múzeumokban stb. 

zengett a spontán, vidám, szívből jövő ének, megörvendeztetve porcelánfestőt, 

tárlatvezetőt, egyszerű járókelőt.  Tanuljunk tőlük! 

            Tanítási időben jártak nálunk, ezért természetesen részt vettek tanítási órán a 

10.H osztály egy magyar irodalom óráján, ahol az ősszel kapcsolatos megzenésített 

verseket, népdalokat  hallgattak, tanultak (Weöres S.: Galagonya, Hull a szilva a fáról…) 



és az ősz témaköréhez tartozó szavakat tanultak a lengyelek magyarul, a magyarok 

lengyelül. 

 

 

        Élményekkel telve, a mielőbbi találkozás reményével búcsúztak  a vendéglátó 

családoktól,  új barátaiktól, az iskolától és Veszprémtől.  Vidámságuk, nyitottságuk, 

hitbéli komolyságuk nagy hatással volt mindazokra, akik megismerték őket. A velük való 

barátság elmélyítése, ápolása nemcsak a nyelvtanulás miatt nagyon fontos, hanem lelki 

épülésünk, életszemléletünk alakítása miatt is.  

          Köszönjük a vendéglátó diákoknak,  szüleiknek, és minden segítőnknek, hogy  

vendéglátó szeretettükkel támogatják ennek a barátságnak a fenntartását,  mélyülését, 

folytatását! 
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