
Nedecen a Borsodiak 

 

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Lengyel Önkormányzat szervezésében július 30 és július 2-a között 40 
fős delegáció járt a lengyelországi Nedecen. 

A Podhalei és Szepesi Leader Csoport meghívásának tettünk eleget, akik július elsején „Szepesi 
tábortűz” néven kulturális programot szerveztek. 

Csoportunk a megye- és a helyi lengyel önkormányzatok tagkaiból, valamint a Drenka Polska ének-, 
illetve a Bódva völgyi táncegyüttesből tevődött össze. Szombaton reggel korán indultunk útnak, hogy 
szétnézzünk a híres Nowi Targi vásárban. 

Délután foglaltuk el szállásunkat a Łapsze Niżnei iskolában. Vendéglátónk és kísérőnk a három nap alatt 
Julian Kowalczyk igazgató úr volt, aki egyben a Leader csoport vezetője is. A következő program a 
Nedeci vár megtekintése volt. Az egykori Magyar Királyság legészakibb vára a XIV. században épült. 
Tulajdonosai voltak többek között a Berzeviczy, a Zápolya, a Horváth és a Salamon családok. Ez 
utóbbiak a II. világháború végéig lakták. Nekik és a mai üzemeltetőnek – a Művészettörténészek 
Egyesületének – köszönhető, hogy nagyon jó állapotban van, és korhűen van berendezve. 

Másnap délelőtt misén vettünk részt, majd a közeli Białka folyó egyik kanyarulatába kirándultunk. A 
nagy hőségben lábáztatással hűsítettük magunkat, majd egy vadregényes rezervátumban sétáltunk. 
Ebéd után művészeink átöltöztek és elindultunk a fesztivál helyszínére. 

Az UNIO-s támogatásból épült művelődési ház udvarán lévő szabadtéri színpadon egymást váltották a 
kulturális csoportok késő estig. Főleg táncegyüttesek voltak, akik gurál népviseletben adták elő 
műsorukat. 

A mieink jól szerepeltek, előadásukat hosszan tartó tapssal köszönte meg a közönség. A megjelenteket 
Poros Andrásné megyei elnök invitálta a július 29-i Derenki búcsúra, Bihari Tamás mádi bortermelő 
pedig mindenkit kóstolóra hívott. Nagy sikere volt, főleg az édes fogyott. Jó hangulatban, közös 
énekléssel telt el a nap hátralévő része. 

Hétfőn Zakopanéba látogattunk el, ahol nagy sétát tettünk a fő utcán, illetve szétnéztünk a piacon. 
Kellőképpen elfáradva az esti órákban érkeztünk haza. Köszönjük a Megyei Lengyel Önkormányzatnak, 
hogy egy ilyen tartalmas programot szervezett és finanszírozott. 
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