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 Az „Európai Civil kerekasztal” elnevezésű pályázat keretén belül a lengyelországi 
tanulmányútra 2011.szeptember 23. – 25. között került sor. A projekt partner Stowaryszenie 
Greeworks Nasze Karpaty szervezet háromnapos programmal várt minket. Szlovákiából a Középső 
Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség képiselőin kívül a Bathor 1478 Polgári Társulás, a 
Sőtér Kálmán Polgári Társulás az Ipoly-hidak Újjépítéséért Polgári Társulás és az Óvári 
CSEMADOK tagjai vettek részt, kiegészülve a magyrországi Ipoly Erdő Zrt. küldöttével.  
 
 Hosszú és fárasztó utazás után a délutáni órákban érkeztünk meg Labowa térségébe, ahol 
egy méhészeti skanzenben szállásoltak el minket. Nagyon érdekes élmény volt számunkra a 
skanzen megtekintése, ahol a színpompás, ötletes méhkaptárakon kívül betekintést nyertünk a 
méhészet rejtelmeibe, valamint képet kaptunk a méhészeti termékek forgalmazásának fortélyairól 
is.  A kiállítás midnyájunk számára, de legfőképpenk  a Sőtér Kálmán PT tagjai számára jelentett 
hasznos tapasztalatcserét. Az I. Szlovák Közkincs Kerekasztal mintájára a projekt partnerek 
megszervezték az I. lengyelországi civi szervezetek kerekasztal beszélgetését, amely kiegészült a 
térség önkormányzati vezetőivel is, ahol alkalmunk nyílt megismerkedni a térség aktiv 
szervezetinek tevékenységével, céljaival, és működésével.  A helyi különlegességeket felsorakoztató 
vacsorát követően a hely szelleméhez illően mézbor kóstolón vettünk részt.  
 
 A második nap igencsak hideg reggelre ébredtünk, de meglepetésünkre a lengyelországi 
méhek jobban bírták az időjárás viszontagságait mint mi. A házigazdák egész napos kirándulást 
szerveztek Sadec térség kulturális, történelmi és természeti kincseinek bemutatására. Először a 
Labowa-i természetvédelmi területet látogattuk meg, ahová a hegyi utakon csak terepjáróval 
tudtunk feljutni. A tanösvényen bemutatták az ökö-erdőgazdálkodás lehetőségeit és eredményeit. 
Nagyon érdekes és számunkra egyedi megoldásokkal ismerkedtünk meg a természet és a turizmus 
szimbiózisát illetően és a természettudatos gondolkodás pozitív és követendő példáival 
találkoztunk. Ezután Stary Sacz városába látogattunk ahol a magyar származású Szent Kinga 
templomát és emlékkiállítását tekintettük meg, majd a városnézést követően Nowy Sacz-ban II. 
János Pál pápa kegyhelyéhez látogattunk. Késődélután Podegrodzie településen a Hagyományőrző 
Udvarban frissen sütött kenyérrel és lengyel házi specialitásokkal vártak minket. A népviseletbe 
öltözött házigazdák nagy szeretettel mutatták be népszokásaikat, kézműves termékeiket és a 
hagyományos paraszti gazdálkodás kellékeit. Kipróbálhattuk ügyességünket a hagyományos 
papírvirág készítésben és aki kedvet kapott a kovácsműhelyben mérhette fel erejét és tehetségét.  
 
 A tanulmányút mintegy megkoronázásaképp a harmadik napon Krynica fürdővárosba 
látogattunk el, ahol 7 gyógyforrás is található. Alkalmunk nyílt megkóstolni a különböző ízű és 
illatú gyógyvizeket a hatalmas oszlopcsarnokos ún. „Gyógyító Ház”-ban. A csupán 12000-es 
városka évente a lakosainak számát meghaladó elsősorban gyógyulni vágyó látogatót lát vendégül. 
A városnézést követően drótkötépályás felvonó segítségével az 1114 méteres Krynicka Javorina 
hegycsúcsára jutottunk fel, ahol csodálatos kilátás, jó levegő és a távolban a Magas Tátra csúcsai 
várt minket. A síközpont nemcsak a téli időszakban nyújt sportolási és kikapcsolódási  lehetőséget -  
a melegebb hónapokban a természetjárást, turisztikát kedvelők is szívesen látogatják. A lengyel 
specialitásokat felsorakoztató nagyon finom ebédet is itt fogyasztottuk el. A látogatás utolsó 
programjaként ízelítőt kaptunk a hagyományos Sacz-i vásár forgatagából is, ahol nagyon sikeresen 
ötvözödött a régi – hagyományos a modern  kultúra.  
 



 A lengyelországi tanulmányút összes résztvevője nemcsak nagyon pozitív élményekkel, 
hasznos tapasztalatokkal, hanem konkrét projekt ötletekkel tért haza. A Sőtér Kálmán Polgári 
Társulás a lengyel partnerekkel egyrészt Inámban a lengyel minta alapján szeretne méhészeti 
skanzent kialakítani, másrészt a labowaiak szeretnék az inámihoz hasonló  mézkirálynő választással 
egybekötött mézfesztiválokat meghonosítani a térségben. A Bathor 1478 PT és az Óvári 
CSEMADOK szervezet a hagyományőrzés és a falusi turizmus fejlesztése terén szerzett 
tapasztalatit szeretné hasznosítani itthoni tevékenységeik során. A környezetvédelmi és 
környezettudatos ökoturizmus lengyelországi mintáit leginkább azi Ipoly Erdő Zr.t.  és az Ipoly-
hidak PT képviselői tartották követendő és hasznosítható mintaként. A projekt ötletek 
megvalósításának lehetséges támogatási forrásait a fejlesztési ügynökség kutaja fel és egy, vagy 
több projekt keretében közösen  kívánjuk megvalósítani.  
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