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Przyjaźń na piątkę
tegoroczne dni przyjaźni polsko-węgierskiej odbyły się 
w egerze. spróbujmy w związku z tym uchwycić, jaka 
właściwie jest ta nasza przyjaźń? albo jaka powinna 
być? przyjrzyjmy się temu trudnemu do uchwycenia 
fenomenowi z perspektywy egeru właśnie i spróbujmy 
uchylić rąbka tysiącletniej tajemnicy:
1. silna, wytrawna, elegancka, legendarna, nie 
przesłodzona – jednym słowem taka, jak sławne wino 
egri bikavér. 
2. gorąca, lecznicza, odżywcza, lecząca anemię i kojąca 
system nerwowy, niczym woda z egerskich źródeł 
termalnych. 
3. nie na pokaz, nieco skryta, skromna, ale jednocześnie 
magiczna, niepowtarzalna, niejednoznaczna, 
niczym atmosfera egerskich piwniczek wykutych w 
wulkanicznej skale, których korytarze-labirynty kłębią 
się pod miastem, szczególnie w dolinie pięknej pani.
4. niepokonana, niepokorna, ofiarna, gotowa do 
wyrzeczeń w chwilach istotnych, niczym samo waleczne 
miasto eger, które w roku 1552 nie poddało się podczas 
niemal czterdziestodniowego tureckiego oblężenia. 
5. nieco egzotyczna, niezrozumiała przez inne 
środkowoeuropejskiej narody, niczym wyrastające jak 
spod ziemi pamiątki po turkach, którzy pozostawili 
po sobie w egerze minaret (najbardziej wysunięty na 
północ zabytek turecki w ogóle) i łaźnie tureckie.
jednym słowem – przyjaźń na piątkę!

Agnieszka Janiec-Nyitrai 

WiTAMY

Barátságból jeles! 
az idei lengyel-magyar barátság napjának fő rendez-
vényei egerben voltak. tegyünk rá kísérletet, hogy leír-
juk a lényegét: tulajdonképpen milyen is a barátságunk? 
vagy milyennek kellene lennie? egri szemszögből vizs-
gáljuk meg ezt a nehezen megfogható kérdést, és próbál-
juk megfejteni az ezeréves titkot:
1. erős, nagymúltú, elegáns, legendás, nem túlédes – 
egyszóval olyan, mint a híres egri bikavér.
2. magas hőfokú, gyógyhatású, üdítő, vérszegénységet 
orvosló, az idegrendszerre nyugtató hatású – csakúgy, 
mint az egri termálvíz.
3. nem látványos, sőt, visszafogott, szerény, mégis 
varázslatos, megismételhetetlen, összetéveszthetetle-
nül hangulatos – mint a vulkanikus sziklákba vájt egri 
pincék, melyek labirintus-folyosói a város alatt tekereg-
nek, javarészt a szépasszony-völgyben.
4. a sorssal dacoló, bevehetetlen, áldozatos, a lemon-
dásra fontos pillanatokban készen álló – mint az ostrom-
lott egri vár, amely 1552-ben nem adta meg magát a 
majdnem negyvennapos török ostromnak.
5. némileg egzotikus, más közép-európai nemzetek 
által értetetlenül szemlélt – olyan, mint a törökök által 
hátrahagyott, város fölé magasodó emlékek egerben: a 
minaret (a legészakabbra található iszlám műemlék) és 
a török fürdők.
egyszóval – barátságból jeles!

Janiec-Nyitrai Agnieszka
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Dzień Polsko-Węgierskiej 
Przyjaźni

22 marca Eger był stolicą obchodów Dnia polsko-węgierskiej przy-
jaźni. 

dzień polsko-węgierskiej przyjaźni, to jedyne w swoim rodzaju święto, 
zostało zapoczątkowane uroczystością, która odbyła się 24 marca 2006 
roku. w tym dniu nastąpiło w győr odsłonięcie pomnika przyjaźni 
polsko-węgierskiej, jak również został podpisany dokument zwany 

„deklaracją z győr”.

od 17 marca w egerze odbywał się tydzień polsko-węgierskiej przy-
jaźni. z tej okazji przygotowano szereg wystaw, koncertów i spotkań. 17 
marca przy tablicy ku czci dembińskiego odbyła się uroczystość skła-
dania wieńców, a następnie w bibliotece im. sándora bródyego spotka-
nie dotyczące polskiej literatury współczesnej. 19 marca w auli szkoły 
wyższej im. károlya eszterházyego otwarta została wystawa prac 
krzysztofa duckiego. 20 marca w hotelu termal prezentowano polskie 
i węgierskie wina. również 20 marca w domu sztuki györgya kepesa 
odbył się wernisaż pawła karnowskiego oraz tut. twórców polonijnych 
pt. „alla polaca”, a w kinie urania w egerze obejrzeć było można film 
andrzeja wajdy „wałęsa – człowiek z nadziei”. 21 marca na polskiej 
kwaterze cmentarza kisasszony odbyła się podniosła uroczystość ku 
czci spoczywających tam polskich wojskowych, a 21 i 22 marca na 
placu károlya eszterházyego prezentacja polskich walorów turystycz-
nych i gastronomicznych. „polsko-węgierski dąb” – symbol przyjaźni 
obu krajów jest tematem wystawy, której wernisaż odbył się 21 marca 
w centrum ekmk. tego samego dnia również w centrum ekmk 
otwarto wystawę fotograficzną, poświęconą przemyślowi – miastu 
partnerskiemu egeru, a w muzeum zamkowym wystawę „przemyśl 

– bastion monarchii austriacko-węgierskiej”, a następnie na murach 
zamku odsłonięto tablicę pamięci adama czahrowskiego, polskiego 
poety wojskowego, współczesnego bálintowi balassiemu. wieczorem 
w hali sportowej odbyły się koncerty zespołów polskich i węgierskich, a 
ze strony polskiej wystąpił „aznap” i „polska cosa”. poza tym tego dnia 
odbywały się koncerty muzyki organowej i folklorystyczne – między 
innymi w centrum ekmk wystąpił zespół pieśni i tańca „przemyśl”, 
a potem zorganizowano tam polsko-węgierski dom tańca. 

również 21 marca prezydent bronisław komorowski odwiedził polo-
nistykę uniwersytetu elte w budapeszcie, gdzie wygłosił wykład, a 
także wraz z prezydentem Áderem odsłonił tablicę upamiętniającą 
emanuela korompaya. (emanuel korompay (1890-1940) to węgierski 
nauczyciel akademicki, m.in. hungarysta na uniwersytecie warszaw-
skim, który przyjął obywatelstwo polskie. był kapitanem administracji 
wojska polskiego; więziony w obozie w starobielsku, został zamordo-
wany wiosną 1940 roku w charkowie).

najważniejsze obchody tegorocznego dnia polsko-węgierskiej przy-
jaźni odbywały się w sobotę 22 marca. z tej okazji do miasta zjechali 
prezydenci polski i węgier wraz z małżonkami, ambasador rp na 
węgrzech i węgier w polsce, przedstawiciele rządów obu krajów, parla-
mentarzyści, goście z miast partnerskich, biznesmeni. tym razem 
dość licznie reprezentowana była węgierska polonia. obchody rozpo-
częła sprawowana w egerskiej bazylice uroczysta polsko-węgierska 
msza święta, następnie prezydenci komorowski i Áder (przy wejściu 
do zamku) odsłonili tablicę pamięci polskich uchodźców oficerów i 
żołnierzy, którzy od września 1939 roku do marca 1944 przebywali w 
zorganizowanym tam obozie dla uchodźców, znajdując schronienie na 

przyjaznej ziemi węgierskiej. goście obejrzeli też pokaz walk historycz-
nych grup rekonstrukcyjnych, w tym „legionu polskiego”. 

oficjalne spotkanie galowe odbyło się w teatrze im. gézy gárdonyi-
-ego, gdzie burmistrz egeru lászló habis oraz prezydenci bronisław 
komorowski i jános Áder wygłosili okolicznościowe przemówienia, a 
prezydent komorowski zaakcentował, że to braterstwo broni i intere-
sów łączy polaków i węgrów współcześnie, ale "pozostała stara zasada, 
że bezpośrednie relacje polsko-węgierskie są w zasadzie pełne tylko 
dobrych emocji”. podkreślił, że polsko-węgierską przyjaźń warto też 
wzbogacać współpracą gospodarczą. zaznaczył, że współpraca ta 
rozwija się obecnie znakomicie, a polskie i węgierskie firmy potrafią 
przekuć przyjaźń między naszymi narodami na sukcesy ekonomiczne 
z korzyścią i dla węgrów, i dla polaków. 

podczas gali odbyło się przekazanie symbolicznej flagi dnia polsko-
-węgierskiej przyjaźni – z rąk burmistrza egeru przejął ją wiceprezy-
dent katowic, michał luty – w 2015 roku gospodarzem święta będzie 
właśnie to miasto. spotkanie uświetniły występy dwóch zespołów 
węgierskich: tańca ludowego „lajtha lászló néptáncegyüttes” oraz 
muzyki ludowej „gajdos népzenei együttes”. po południu w kinie 
urania odbywał się pokaz filmów grzegorza łubczyka, a także 
koncerty zespołów muzycznych oraz wieczór polsko-węgierskiej 
przyjaźni. 

dzień przyjaźni stwarza możliwość  wspólnego corocznego świętowa-
nia, a jego centralne obchody na przemian w jednym roku obchodzone 
są polsce, a w następnym na węgrzech.

BBSz., foto: B. Pál 

lengyel-Magyar Barátság Napja

idén egerben zajlottak a lengyel-magyar barátság napjának fő ünnepi 
rendezvényei. a városban március 17-én a lengyel-magyar barátság 
hete kezdődött. ebből az alkalomból számos kiállítást, koncertet és 
találkozót készítettek elő (dembiński emléktábla koszorúzás, kortárs 
lengyel irodalmi est, krzysztof ducki kiállítása, lengyel és magyar 
borkóstoló, paweł karnowski kiállítás, wałęsa – a remény embere 
című film vetítése, megemlékezés a kisasszony temetőben található 
lengyel katonasíroknál, lengyel turisztikai és gasztronómiai bemu-
tató, kiállítás lengyel-magyar tölgy címmel). eger testvérvárosáról, 
przemyślről fotókiállítás nyílt, a vármúzeumban pedig przemyśl – az 
osztrák-magyar monarchia bástyája címmel lehetett kiállítást megte-
kinteni. a várfalon adam czahrowski lengyel hadiköltő emléktábláját 
avatták fel, a sportcsarnokban lengyel (pl. aznap, polska cosa) és 
magyar együttesek adtak koncerteket. az orgonamuzsika, a népzene 
és a táncház kedvelői is találhattak maguknak programot (pl. fellépett 
a przemyśl ének- és táncegyüttes). az ünnepségsorozat fő rendezvénye 
március 22-re esett, ezen a napon a lengyel és a magyar állam számos 
fő tisztségviselője megjelent, élükön a lengyel és a magyar államfővel, 
valamint a polónia is jelentős számban képviseltette magát. az egri 
bazilikában tartott ünnepi lengyel-magyar szentmisét követően felavat-
ták a ii. világháborús egri menekülttábor lakóinak emléktábláját, majd 
a történelem fontos csatáinak élőképeit mutatta be (többek között) 
a „lengyel légió”. a gárdonyi géza színházban megtartott gálaren-
dezvényen az egri polgármester és az államfők ünnepi beszédeket 
mondtak. eger átvette katowicétől a lengyel-magyar barátság napja 
vándorzászlóját, majd a lajtha lászló néptáncegyüttes és a gajdos 
népzenei együttes lépett föl. délután az uránia moziban grzegorz 
łubczik filmeket vetítettek. a nap koncertekkel, illetve lengyel-magyar 
esttel fejeződött be.

PREZYDENT KOMOROWSKI NA ELTE
w bieżącym roku doroczne obchody dnia przyjaźni polsko – węgier-
skiej odbywały się ponownie na węgrzech, tym razem w pięknym i 
dobrze znanym polakom mieście eger. i w tym roku prezydent rp wziął 
udział w tradycyjnych już obchodach. częścią bogatego programu były 
odwiedziny pary prezydenckiej na wydziale nauk humanistycznych 
uniwersytetu elte w budpeszcie.

podczas gdy prezydent bronisław komorowski spotkał się z rektorem 
uniwersytetu, jego małżonka odwiedziła katedrę filologii polskiej na 
elte, odnowioną niedawno dzięki staraniom ambasady polskiej w 
budapeszcie, budapeszteńskiego instytutu polskiego oraz ogólnokrajo-
wego samorządu polskiego na węgrzech. pani anna komorowska zapo-
znała się z pracownikami naukowymi katedry, z jej historią i spotkała 
się ze studentami polonistyki. poinformowała także o prezencie dla 
katedry, który co prawda nie dotarł  jeszcze do budapesztu, ale z pewno-
ścią przyczyni się do wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania 

– polonistyka otrzyma od pani prezydentowej tablicę multimedialną.

prezydent komorowski po spotkaniu z rektorem wygłosił przed pracow-
nikami naukowymi uniwersytetu, studentami elte oraz pozostałymi 
zaproszonymi gośćmi wykład, który licznie zgromadzona publiczność 
przyjęła z wielkim zainteresowaniem. prezydent, nawiązując do tego, że 
obecny rok w polsce został ogłoszony rokiem wolności, wykład swój 
poświęcił właśnie wolności, wywalczonej przez polaków kolejny raz 25 
lat temu. prezydent mówił o wielowiekowych kontaktach między pola-
kami i węgrami. podkreślił, że tradycyjne więzi przyjaźni, łączące nasze 
narody, mają związek właśnie z umiłowaniem przez nie wolności, która 
dla obu narodów stanowi  największą wartość, za którą wielokroć – w 
historii dawnej i współczesnej – bratankowie z polski i węgier wspól-
nie przelewali krew. prezydent komorowski przypomniał lata 80., lata 
działalności solidarności, lata stanu wojennego w polsce, a także swoją 
rolę w ówczesnych zabiegach o nowy kształt ojczyzny. mówił o tym, że 
każdy z nas ma swoje marzenia i swoją wizję wolności, ale na szczęście 
indywidualne marzenia łączą się we wspólny sen o wolności. w 1989 
roku te wspólne marzenia spełniły się, a polska i węgry nie tylko razem 
odzyskały wolność, ale dalej razem kroczą drogą przez wolność. każde 
pokolenie ma swoją własną historię o wolności, zawsze jednak ważnym 
zadaniem będzie walka „za waszą i naszą wolność”. dzisiaj polska całym 
sercem wspiera w swojej walce o wolność naród ukraiński.

KroniKA
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Obchody Dnia przyjaźni polsko – węgierskiej
w dniu 19 marca br. w auli wyższej szkoły im. károlya eszterházyego w 
egerze, andrzej kalinowski, konsul rp w budapeszcie otworzył wystawę 
prac artysty grafika i plakacisty krzysztofa duckiego.

znany polski artysta, tworzący na węgrzech, jest czołowym węgierskim 
grafikiem, którego prace 
promowały m.in. węgier-
skie przewodnictwo w 
radzie unii europejskiej.

wystawa jest jednym z 
elementów programu 
kulturalnego polsko – 
węgierskiego tygodnia 
przyjaźni, którego zwię-
czeniem jest dzień przy-
jaźni polsko – węgierskiej, 
obchodzony corocznie 23 
marca.

w ramach obchodów 
dnia przyjaźni polsko 

– węgierskiej, którego 
gospodarzem w roku 
bieżącym był eger, odbyły 
się liczne imprezy towarzyszące o charakterze kulturalnym i wspomnienio-
wym. na egerskim cmentarzu w kwaterze polskich uchodźców, zmarłych 
w latach ii wojny światowej w mieście, andrzej kalinowski, konsul rp w 
budapeszcie wraz z prezydentem egeru, lászló habisem oraz robertem 
chomą, prezydentem przemyśla, miasta partnerskiego egeru, przewodni-
czącą miejskiego samorządu narodowości polskiej, jadwigą floriańską, oraz 
przedstawicielami polonii i gości złożyli wieńce.

na zamku egerskim konsul otworzył wystawę przygotowaną przez muzeum 
narodowe ziemi przemyskiej, która dokumentuje losy twierdzy przemyśl 
i służących w niej w czasie i wojny światowej węgrów. dodatkowo otwarto 
również wystawę fotografików przemyskich, ukazującą współczesne obli-
cze miasta. uroczystości uświetnił m.in. przemyski chór kameralny, który 
wystąpił w egerskiej bazylice.

w dniu 23 marca br. w ramach obchodów dnia przyjaźni w XXi dzielnicy 
budapesztu – csepel konsul andrzej kalinowski w imieniu ambasady rp 
w budapeszcie złożył kwiaty pod tablicą upamiętniająca transport amunicji 
i sprzętu wojskowego, który dotarł z csepel do polski w przededniu bitwy 
warszawskiej, oraz pod tablica upamiętniającą ks. jerzego popiełuszkę. 
następnie wraz z burmistrzem dzielnicy csepel, panem szilárdem néme-
them, odsłonił wystawę przedstawiającą działalność ks. popiełuszki. w 
uroczystościach brali udział przedstawiciele sejmu rp, delegacji miast part-
nerskich csepel – szczecina, kielc i wołomina oraz budapeszteńska polonia.

(info. AK, foto. Konsulat RP)

a lengyel-magyar barátság napja keretében, amelynek az idén eger 
volt a házigazdája, számos kulturális és visszaemlékező jellegű rendez-

-vényre került sor. andrzej kalinowski úr, a lengyel köztársaság 
budapesti konzulja, habis lászló úrral, eger polgármesterével, robert 
choma úrral, przemyśl – eger város lengyel partnervárosa – polgár-
mesterével, jadwiga floriańskával, a város lengyel nemzeti Önkor-
mányzata elnökével, valamint az ott élő lengyel kolónia képviselőjével 
együtt koszorúkat helyeztek el az egri temetőben levő, a ii. világháború 
éveiben meghalt lengyel menekültek sírparcelláján.

az egri várban konzul úr megnyitotta a przemyśl és vidéke nemzeti 
múzeuma által rendezett kiállítást, amely a przemyśli erőd és az első 
világháború során ott szolgáló magyar katonák sorsát dokumentálja. 
ezen kívül bemutatták a przemyśli fotóművészek a város jelenlegi arcu-
latát bemutató fotókiállítását. a kulturális programot a przemyśli kama-
rakórus tette teljessé, amely az egri bazilikában lépett fel.

a lengyel-magyar barátság napja keretében budapest XXi. kerületében, 
csepelen andrzej kalinowski konzul úr a lengyel köztársaság buda-
pesti nagykövetsége nevében virágot helyezett el a csepelről lengyel-

-országba a varsói csatát megelőző napokon érkezett lőszer és katonai 
felszerelés szállítmány emlékére felállított emléktáblánál, valamint jerzy 
popiełuszko atya emlékét őrző emléktábla előtt. eztán németh szilárd 
úrral, csepel polgármesterével együtt megnyitotta jerzy popiełuszko 
atya tevékenységét bemutató kiállítást. az ünnepségekben részt vettek a 
lengyel szejm, a partneri városok – csepel, szczecin, kielce és wołomin 
képviselői, jelen voltak a budapesti lengyel kolónia tagjai.

zanim prezydent komorowski opuścił salę, dziekan wydziału nauk 
humanistycznych, tamás dezső wręczył mu medal pamiątkowy elte, 
który dostają wybitni goście tego uniwersytetu, a prezydent przekazał 
dziekanowi plakat solidarności z datą pierwszych wolnych wyborów 
parlamentarnych.

po wykładzie prezydent komorowski wraz z prezydentem węgier jáno-
sem Áderem odsłonili tablicę pamiątkową, upamiętniającą emanuela 
korompaya – postać uosabiającą wspólne, polskie i węgierskie dążenia 
do wolności. emanuel korompay, węgier, jeden z pierwszych lektorów 
języka węgierskiego na katedrze hungarystyki uniwersytetu warszaw-
skiego, w 1939 roku wstąpił do wojska polskiego, a po klęsce wrze-
śniowej wraz z pozostałymi tysiącami polskich oficerów dostał się do 
sowieckiej niewoli i zginął rozstrzelany w charkowie. 

na zakończenie uroczystości obaj prezydenti posadzili na terenie 
kampusu dąb przyjaźni polsko – węgierskiej, który niech będzie symbo-
lem dalej kwitnącej – dziś w warunkach pokoju i wolności – przyjaźni 
między naszymi narodami. 

Dorota Várnai

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK LÁTOGATÁSA 
AZ ELTE-n

az idei magyar – lengyel barátság napjának ünnepségeire magyaror-
szágon került sor, a lengyelek által is ismert és kedvelt eger városában. 
idén is eljött magyarországra a lengyel köztársaság elnöke, bronisław 
komorowski és felesége, anna komorowska asszony. gazdag ünnepi 
programjuk része volt az elte bölcsészettudományi karán tett láto-
gatásuk.

amíg komorowski elnök az elte rektorával tárgyalt, felesége megláto-
gatta az elte lengyel filológiai tanszékét, amelyet nemrégiben a buda-
pesti lengyel nagykövetség, a budapesti lengyel intézet, valamint az 
országos lengyel Önkormányzat hathatós támogatásával sikerült teljes 
mértékben felújítani. komorowska asszony megismerkedett a tanszék 
oktatóival, a tanszék történetével, és találkozott a lengyel szakos hallga-
tókkal is. elmondta, hogy egy multimediális táblát ajándékoz a tanszék-
nek. 

a lengyel köztársasági elnök a btk tanácstermében előadást tartott, 
amelyet nagy érdeklődéssel hallgattak az egybegyűlt egyetemi okta-
tók, hallgatók és meghívott vendégek. az elnök a szabadságról beszélt, 
miután az idei év lengyelországban a szabadság Éve. beszélt a több 
évszázados magyar – lengyel kapcsolatokról, amelyek még a közép-
korba nyúlnak vissza. hangsúlyozta az a tényt, hogy a magyar – lengyel 
barátságnak az alapja, mely oly régóta összekapcsolja a két nemzetet, 
éppen a szabadságvágy, hiszen mindkét nemzet számára a szabadság a 
legnagyobb érték. a múltban, de a jelenben is a lengyelek és magyarok 
sokszor válvetve ontották a vérüket a szabadságért. az elnök felidézte a 
80-as évek történéseit, a szolidarítást, a hadi állapot éveit, a saját harcát 
a szabad hazáért. azt mondta, hogy mindenkinek vannak saját álmai és 
saját elképzelései a szabadságról, de szerencsére az egyéni vágyak össze-
fonódnak egy közös álommá a szabadságról. 1989-ben ez az álom valóra 
vált, de a lengyelek és a magyarok nem csak kiharcolták a szabadságot, 
továbbra is együtt lépkednek a szabadság útján. minden nemzedéknek 
megvan a maga története a szabadságról, de ne feledjük el, hogy mindig 
is fontos küldetés a harc mások szabadságáért is. ma lengyelország 
teljes szívével támogatja az ukrán nemzet által a szabadság nevében 
vívott harcot.

az előadás után dezső tamás, az elte bölcsészettudományi karának 
dékánja átadta a lengyel államfőnek az eötvös loránd tudomány-

-egyetem névadója, báró eötvös loránd születésének 150. évforduló-
jára vert jubileumi ezüst emlékérmet, komorowski elnök pedig az első 
szabad választásokra emlékeztető szolidarítás-plakátot adta át a bölcsész 
kar dékánjának.

ezek után bronisław komorowski és Áder jános, magyarország köztár-
sasági elnöke felavatták a gólyavár falán elhelyezett korompay emanuel 
emléktábláját. korompay emanuel a magyar és lengyel szabadságvágy 
megtestesítője, első magyar lektora volt a varsói egyetem magyar 
tanszékének, 1939-ben kapitányi rangban bevonult a lengyel hadse-
regbe, a szeptemberi vereség után pedig lengyel tisztek ezreivel együtt a 
katyńi vérengzés áldozatává vált. végül a két államfő együtt elültette a 
magyar – lengyel barátság tölgyfáját, amely jelképe legyen a, most már 
béke és szabadság mellett,  fejlődő magyar – lengyel barátságnak! 

Várnai Dorota
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Szolnok: wiosenne 
spotkanie z historią

w dniu 8 marca samorząd narodowości polskiej oraz klub 
polsko-węgierski w szolnoku były organizatorami cyklu uroczy-
stości upamiętniających ważne wyda-
rzenia z polsko-węgierskiej historii, a 
przede wszystkim marcową bitwę pod 
szolnokiem, która odbyła się w 1849. 

program z udziałem ambasadora rp 
na węgrzech romana kowalskiego, 
burmistrza szolnoku ferenca szalay-
iego, kierownika referatu konsularnego 
ambasady rp w budapeszcie andrzeja 
kalinowskiego, konsula honorowego 
rp w woj. csongrád, dr. karola bier-
nackiego, przewodniczącej ogóno-
krajowego samorządu polskiego na 
węgrzech, dr haliny csúcs lászlóné, 
niektórych przedstawicieli snp z terenu kraju, delegacji miasta 
bielsko-biała, reprezentantów szolnockiej polonii i węgierskich 
sympatyków spraw polskich, w godzinach przedpołudnio-
wych rozpoczął się w bibliotece im. f. verseghyego poematem 
cypriana kamila norwida pt. "bema pamięci żałobny rapsod" 
w wykonaniu botonda barabása, aktora teatru im. szigligeti 
ede, a następnie odbył się występ chóru "bi- bi singers”. o 
polsko-węgierskich kontaktach mówił ambasador rp roman 

kowalski, a dr gábor bagi, historyk, pracownik muzeum im. j. 
damjanicha wygłosił wykład o "roli oraz działalności polskich 
samorządów narodowościowych na węgrzech", zaś dr halina 
csúcs lászlóné, przewodnicząca ogólnokrajowego samorządu 
polskiego na węgrzech przekazała informacje dotyczące zbliża-
jących się jesienią br. wyborów do samorządów narodowościo-

wych. następnie odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy pt. "węgry pála 
telekiego i polacy", którego dokonał 
jej współautor, dr karol biernacki, 
konsul honorowy rp w woj. csongrád, 
dyrektor archiwum narodowego woj. 
csongrád, a wystawę pt. "beatyfiko-
wany jan paweł ii w diecezji bielsko-

-żywieckiej" otworzył bogdan kocurek, 
dyrektor książnicy beskidzkiej w biel-
sku-białej. odbyło się również spotka-
nie z ambasadorem nadzwyczajnym 
i pełnomocnym na węgrzech, roma-
nem kowalskim oraz konsulem rp 
w budapeszcie, andrzejem kalinow-

skim. we wczesnych godzinach popołudniowych uczestnicy 
uroczystości złożyli hołd i wieńce pod pomnikem wolności oraz 
tablicą pamiątkową józefa wysockiego, a całości towarzyszyli 
członkowie budapeszteńskiego stowarzyszenia rekonstrukcji 
historycznego legionu wysockiego, którzy tradycyjnie już 
wzięli udział w inscenizacji szolnockiej bitwy sprzed 165 lat.

(b. fot. K. Barsi)

Polskie przedstawicielstwo 
w ZN Węgier

z radością informujemy, że w wyniku wyborów, które 
odbyły się na węgrzech w dniu 6 kwietnia 2014 roku, po 
raz pierwszy w historii węgierskiego parlamentaryzmu 
swojego przedstawicielstwa doczekała się nasza naro-
dowość. rzecznikiem spraw polskich wybrano dr csúcs 
lászló györgyné, obecną przewodniczącą ogólnokra-
jowego samorządu narodowości polskiej na węgrzech. 
oprócz polaków 6 kwietnia rzeczników narodowościowych 
wybierali przedstawiciele 12 pozostałych oficjalnie uzna-
nych narodowości:  romowie, niemcy, słowacy, chorwaci, 
serbowie, bułgarzy, rusini, ormianie, grecy, ukraińcy, 
słoweńcy i rumuni. żadna z narodowości nie zdołała 
wybrać posła do zn węgier. prawo udziału w wyborach 
miały osoby, które uprzednio zarejestrowały się na odno-
śnych listach narodowościwych. 

(b. fot. b.)

Lengyel képviselet 
a magyar Országgyűlésben

Örömmel tesszük közzé a lengyel 
nemzetiség által régóta várt hírt: a 2014. 
április 6-án megtartott választások ered-
ményeként a magyar parlamentarizmus 
történetében először lesz saját képvise-
lete a magyar országgyűlésben. lengyel 
szószólónak választották dr. csúcs lászló 
györgynét, az országos lengyel Önkor-
mányzat jelenlegi elnökét. Április 6-án 
a lengyel mellett a többi hivatalosan 
elismert 12 nemzetiség (roma, német, 
szlovák, horvát, szerb, bolgár, ruszin, 
örmény, görög, ukrán, szlovén és román) 
is választott nemzetiségi szószólót. egyik 
nemzetiségnek sem sikerült parlamenti 
képviselőt állítania. a szavazáson azok a 
személyek vehettek részt, akik előzőleg 

kérvényezték a nemzetiségi névjegyzékbe való vételüket.

Harcerze z Limanowej 
w Egerze

kulminacyjnym elementem programu tegorocznych oficjalnych obchodów 
dnia przyjaźni polsko-węgierskiej w egerze – stolicy komitatu heves na 
węgrzech – była uroczysta msza święta celebrowana 22 marca (sobota) w 
tamtejszej bazylice, w której uczestniczyli m.in. prezydenci: węgier - jános 
Áder i polski – bronisław komorowski wraz z małżonkami. w egerskiej 
bazylice modliła się także młodzież z limanowskich szkół gimnazjalnych i 
średnich pod opieką pani wicedyrektor dh przew. grażyny nowak i prezesa 
stowarzyszenia historii ożywionej jabłoniec 1914, marka sukiennika. 

(info. MS)                                                                    
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Jak się bawić, to się bawić, 
czyli tradycyjny Bal Polonii

na tegoroczny karnawał nie mogliśmy narzekać. był naprawdę 
długi i każdy mógł się doskonale zabawić. najpierw był bal polski, 
zorganizowany przez ogólnokrajowy samorząd polski, a w osta-
nią sobotę karnawału, czyli 1 marca, tradycyjny już bal polonii  
w hotelu aréna (już po raz trzeci) w Xiv dzielnicy budapesztu. 
głównym organizatorem był stołeczny samorząd polski, ale przy 
wsparciu finansowym snp Xiii i Xviii dzielnicy budapesztu. 
odbywał się pod nazwą „polak, węgier dwa bratanki”, a znako-
mitą muzykę do tańca zapewnił znany nam już od dawna zespół 

„coral” z polski. wystąpił również bardzo popularny wśród naszej 
polonii zespół folklorystyczny „polonez”... i nowopowstały, całko-
wicie amatorski zespół panów z Xviii dzielnicy, którzy zatańczyli 
taniec łabędzic. zabawa była naprawdę przednia, a oklaskom nie 
było końca. wszyscy uczestnicy balu byli już po pysznej kolacji, 
zakrapianej m.in. wygraną  polską wódką żubrówka i sobieski,  
dostarczoną przez polską  firmę pekpol i niecierpliwie czekali na 
loterię fantową, z której dochód (przeszło 80 tys. ft) tradycyjnie 

już organizatorzy przeznaczają na nasz jedyny na węgrzech 
polski kościół najświętszej marii wspomożycielki wiernych.  

wspaniałe fanty, m.in. trzydniowy pobyt w zakopanem dla 
dwóch osób, obiad w restauracji gellért dla dwóch osób, pięknie 
ilustrowane jubileuszowe wydania dzieł sienkiewicza itd. zachę-
cały do  kupna losów. wśród licznych gości byli nie tylko przed-
stawiciele polonii budapeszteńskiej, ale też z tatabánya, a nawet 
polacy z krakowa z cechu kupców, którzy na własne oczy mogli 
się przekonać, jak bawi się polonia węgierska. słowa uznania 
należą się przewodniczącej samorządu stołecznego, kasi balogh, 
będącej jednocześnie przewodniczącą samorządu polskiego w 
Xviii dzielnicy, która z kolei podziękowała alicji nagy, wice-
przewodniczącej ssp i przewodniczącej samorządu polskiego 
Xiii dzielnicy, jak również ferencowi molnárowi, radnemu 
stołecznego samorządu. honorowymi gośćmi balu byli: ksiądz 
proboszcz karol kozłowski, konsul ambasady rp na węgrzech, 
andrzej kalinowski i burmistrz Xviii dzielnicy budapesztu, 
attila ughy. w doskonałych nastrojach pożegnaliśmy tegoroczny 
karnawał, a ci, których na balu nie było, niech po prostu żałują.

(akor)

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Tisztelt Barátaink!

A Magyarországi Bem József lengyel kulturális 
Egyesület köszönetét fejezi ki 

támogatóinak az eddig nyújtott 
anyagi segítségért és kéri, hogy az 
idén is támogassák az egyesüle-
tet személyi jövedelemadójuk 

1%-ával annak érdekében, hogy 
az egyesület idei terveit megvaló-

síthassa.

nyilatkozatukban, kérjük, adják 
meg az egyesület nevét, címét és 

adószámát az alábbiak szerint:

19000943-1-41

Magyarországi Bem József lengyel kulturális 
Egyesület

1051 Budapest, Nádor u. 34. ii/l.

egyéb támogatásukat is köszönettel fogadjuk.

bankszámlaszámunk: otp v. ker. fiókja 

1052 budapest, deák f. u. 7-9

1170500820012759-00000000

szanowni państwo!

Drodzy przyjaciele!

polskie stowarzyszenie kulturalne im. Józefa 
bema wyraża serdeczne podzięko-
wanie wszystkim darczyńcom za 

dotychczasowe dotacje. równocze-
śnie gorąco prosimy o przekazywa-
nie 1% podatku osobowego na cele 
stowarzyszenia także i w tym roku.

w oświadczeniu podatkowym 
należy podać nazwę stowarzysze-

nia, adres oraz numer podatkowy:

19000943-1-41

Magyarországi Bem József 
lengyel kulturális Egyesület

1051 Budapest, Nádor utca 34. ii. 1

z radością przez cały rok przyjmujemy także inne 
dotacje, które można wpłacać na numer konta 

bankowego:

otp v. ker. fiókja

1052 budapest, deák ferenc utca 7-9

1170500820012759-00000000

Tłusty czwartek w Újpeszcie
27 lutego w naszej siedzibie snp 
w Újpeszcie pożegnaliśmy się z 
mięsem i w ogóle obfitościami 
jedzenia. jak polska tradycja 
nakazuje, w dniu tym nie mogło 
zabraknąć słodkości i pyszności, 
potraw tuczących, sycących i 
kojarzących się z karnawałem, 
takich jak faworki, pączki czy 
bigos. humory dopisały wszyst-
kim przybyłym. na akordeonie 
grała nam terenia csordasz. tak 
pożegnaliśmy karnawał. 

Asia Priszler

Kwiaty i mężczyźni - czyli Dzień Kobiet w "BEMIE"
w sobotnie popołudnie 8 marca polskie stowarzyszenie kultu-
ralne im. j.bema na węgrzech, samorząd narodowości polskiej 
w v dzielnicy budapesztu oraz polski ośrodek kulturalno-

-oświatowy filia przy ul. nádor 34, z okazji dnia kobiet 
zaprosiła panie wraz z osobami towarzyszącymi na przedstawie-
nie grupy "pankreátorok", czyli trzech młodych przystojnych 
węgrów w osobach máté andrássyego, zoltána horvátha i máté 
szabó (na zdjęciu), którzy w salonie psk im. j.bema wystąpili 
z programem, który uchylił rąbka tajemnicy, jak świat mimów 
może bawić pantomimą poprzez autorski i nowatorski miks 

z tradycyjnymi formami teatralnymi. słowem sympatyczny 
i oryginalny sposób na spędzenie tradycyjnie od lat obcho-
dzonego marcowego święta pań. po spektaklu organizatorzy 
obdarowali panie pięknymi orchideami - funkcję gospodarza 
spotkania pełnił kierownik filii poko eugeniusz korek, a  
przewodnicząca osp, dr halina csúcs lászloné poinformowała 
uczestników spotkania o przygotowaniach do zbliżających się 
wyborów samorządowych oraz wręczyła wszystkim okolicz-
nościowe upominki. potem naturalnie nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku i miłych towarzystkich rozmów przy winie.

(b. fot. b.)
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Węgierska prapremiera 
filmu "Wałęsa - człowiek 

z nadziei" 
robert więckiewicz, odtwórca tytułowej roli, był gościem 
uroczystej, odebranej z dużym zainteresowaniem publiczności, 
węgierskiej prapremiery filmu andrzeja wajdy "wałęsa - czło-
wiek z nadziei" ("wałęsa - a remény embere"), która odbyła się 
19 marca 2014 roku w peszteńskim kinoteatrze "urania", a już 
20 marca film trafił do normalnej dystrybucji w węgierskich 
kinach. po seansie zaproszeni na premierę goście mieli okazję 
spotkać się i porozmawiać z aktorem. współorganizatorami 
pokazu była ambasada rp i instytut polski w budapeszcie.

"wałęsa - człowiek z nadziei" to najnowszy film andrzeja wajdy, 
który światowej premiery doczekał się 5 września 2013 roku 
i do tej pory obejrzało go ponad milion widzów, a budapesz-
teński pokaz był pierwszym (poza polską) w kraju postsocja-
listycznym. biograficzny dramat, który powstać musiał, bo 
jest filmem stworzonym przez ikonę polskiego kina - świadka 
historii tamtych lat i jest swoistą lekcją historii polskich prze-
mian politycznych, a także obrazem stworzonym w "przed-
dzień" roku 2014, który w polsce jest rokiem wolności. niezła, 
ale trochę przerysowana gra roberta więckiewicza, trudna 
i ciekawa rola danuty wałęsowej, którą bardzo dobrze gra 
agnieszka grochowska i niewątpliwie interesująca kanwa 
scenariusza odwołująca się do słynnego wywiadu przeprowa-
dzonego z lechem wałęsą przez orianę fallaci w 1981 roku. 
no i kolejna ciekawa sprawa, na którą zwrócił uwagę pisząc 
recenzję filmu michał walkiewicz: "w jednej ze scen wałęsa 
odbiera ulotkę od bohaterów "człowieka z żelaza", macieja 
i agnieszki tomczyków. to nie pierwszy moment u wajdy, 
w którym spotykają się bohaterowie jego uniwersum (vide 

"pierścionek z orłem w koronie" i parafraza sceny z "popiołu 
i diamentu"). żaden jednak nie był tak jawną polityczno-

-artystyczną deklaracją. i tak transparentnym przekazaniem 
pałeczki w sztafecie o wolną polskę". 

a przy okazji trzeba przypomnieć, że prezydent lech wałęsa 
od 2011 roku jest honorowym obywatelem budapesztu.

(b.)

Dzień Kobiet w Domu Polskim
stowarzyszenie polskich katolików na węgrzech p.w. św. 
wojciecha wraz z polskimi samorządami narodowościowymi 
ii, Xiii i Xviii dzielnicy budapesztu, po mszy św. w domu 
polskim, w niedzielę 9 marca, zorganizowało okolicznościowe 
spotkanie z okazji święta pań. jak co roku miłym akcentem 
było wręczenie wszystkim osobom płci pięknej, czyli młodym 
dziewczętom, dojrzałym kobietom i babciom, kwiatów z tej 
okazji. oprócz kwiatów w programie spotkania znalazło się 
wystąpienie juniora béli pauera z piosenkami i gyuli fullára 
z wierszem satyrycznym. ksiądz proboszcz karol kozłow-
ski składając paniom życzenia powiedział, że jemu ten dzień 
wiąże się ze wspomnieniem jego matki jako wspaniałej kobiety. 
były również ciasteczka, kawa, herbata oraz miłe i wszystkim 
potrzebne pogaduszki.

chciałabym przypomnieć krótką genezę dnia kobiet. za pier-
wowzór tego święta przyjąć można obchodzone w starożytnym 
rzymie matronalia. było to święto obchodzone przez zamężne 
kobiety w pierwszym tygodniu marca. miało ono związek z 
początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. tego 
dnia mężowie obdarowywali swoje żony prezentami.

w czasach nowożytnych za początki międzynarodowego dnia 
kobiet uważany jest ruch robotniczy w ameryce północnej i 
europie. 8 marca 1910 roku podczas ii międzynarodowego 
zjazdu kobiet socjalistek w kopenhadze ustanowiono dzień 
8 marca międzynarodowym dniem kobiet, który służyć miał 
krzewieniu idei praw społecznych kobiet, eliminacji przemocy 
oraz równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. 

jeżeli chodzi o polskę, dzień kobiet obchodzono oficjalnie już 
w czasach ii rzeczypospolitej, począwszy od 1924 roku. po ii 
wojnie światowej 8 marca stał się świętem państwowym. jego 
symbolem stały się czerwone goździki i rajstopy – prezenty 
masowo wręczane w tym dniu paniom. w 1993 roku dzień 
kobiet utracił status święta państwowego. obecnie znowu 
wraca do łask. wymowa tego święta posiada bowiem wymiar 
uniwersalny. jest ono wyrazem szacunku dla kobiet i ich długiej 
walki o równouprawnienie.  

Małgorzata Soboltynski, fot. B. Pál

KroniKA

"wałęsa - A remény embere" című film magyar előbemutatója

2014 március 19-én az uránia filmszínházban nagy éreklődés közepette zajlott andrzej wajda filmjének premier előtti vetítése, 
melyet követően a főszerepet alakító robert więckiewiczcsel beszélgethettek a meghívott vendégek. a filmet a 2013 ősz eleji 
világpremiert követően a posztkommunista országokban (lengyelországon túl) budapesten mutatták be elsőként. lengyelország 
filmművészetének élő ikonja, andrzej wajda életrajzi drámát és filmes történelemórát készített, középpontba állítva lech wałęsát, 
lengyelország későbbi államelnökét (akit nem mellesleg budapest 2011-ben díszpogárai közé választott). 
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OSP na Targach Designu
Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech urządził swoje 
specjalne stoisko promocyjno - przedwyborcze na peszteńskich 
Targach Designu, które 23 marca w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej odbywały się w VII dzielnicy Budapesztu. Obok prasy polonijnej, 
można było otrzymać inne ciekawe gadżety, a także zgłosić swoją wolę 
wzięcia udziału w wyborach rzecznika spraw narodowości polskiej 
do Zgromadzenia Narodowego Węgier oraz jesiennych wyborach do 
samorządów narodowości polskiej. Stoisko cieszyło się zainteresowa-
niem odwiedzających targi. 

(b.) 

Modlitwa przy Dębie Pamięci
23 marca 2014 roku o godz.15.00 rozpoczęła się uroczystość pod 
dębem pamięci ku czci por. bogumiła sutarskiego. wzięli w niej 
udział m.in. uczestnicy kampanii wrześniowej, pan ernest niżałowski, 
radny urzędu burmistrza iv dzielnicy pan sándor chladony, syn por. 
b. sutarskiego pan konrad sutarski wraz z małżonką oraz dowódca 
legionu polskiego endre máté. w ogrodzie snp w Újpeszcie zgroma-
dzili się członkowie rodzin polsko-węgierskich i węgrzy z Újpesztu. 
modlitwę za duszę św. pamięci por. b. sutarskiego, zamordowanego 
w 1940 r.w charkowie, odmówił ks. proboszcz karol kozłowski schr, 
następnie delegaci złożyli kwiaty pod dębem, odśpiewany został hymn 
polski, a po nim gábor na trąbce zagrał ciszę.następnie w siedzibie 
samorządu ksiądz odprawił mszę św. w intencji por. b. sutarskiego. 21 
listopada 2010 r. z inicjatywy psm w Újpeszcie został posadzony dąb 
pamięci, na hasło stowarzyszenia  parafiady im. św. j. kalasancjusza: 
katyń - ocalić od zapomnienia! każdy zamordowany w lasach katyń-
skich oficer miał mieć swój dąb pamięci. nasz samorząd posadził dąb 
por. b. sutarskiemu. dąb pamięci zasadził pan ambasador rp roman 
kowalski. po mszy św. głos zabrał ernest niżałowski, wspominając swą 
działalność lotniczą podczas kampanii wrześniowej. była też okazja 
zapoznać się z książką k. sutarskiego o katyniu, w której wspomina o 
swym ojcu. na zakończenie podziękowaliśmy k. sutarskiemu za jego 
bogatą pracę w organizacjach polonijnych. sam k. sutarski skrom-
nie stwierdził, że z ogromną przyjemnością działał na rzecz polonii, a 
teraz, jak nadszedł czas, by poświęcić się tylko pracy pisarskiej. zapro-
sił wszystkich zebranych na promocję książki pt. antologia 13 narodo-
wościowych poetów żyjących na węgrzech. 

Asia Priszler

NOWE OBLICZE POLSKO-
-WĘGIERSKIJ PRZJAŹNI

to była impreza, o jakiej nam się wcześniej nawet nie śniło: na wielką 
skalę, z udziałem 130 osób z polski, w większości młodzieży reprezen-
tującej 4 duże polskie miasta, trzydniowy festyn młodości, przyjaźni, 
radości z bycia razem, entuzjazmu i twórczości, a także utrwalania 
tradycyjnych historycznych wartości.

trzydniowe świętowanie polsko-węgierskiej przyjaźni było wynikiem 
współpracy naszego samorządu z jedną z fundacji naszego miasta 
(városi nyilvanosságért), sponsorowanej przez ministerstwo admini-
stracji publicznej i sprawiedliwości, cieszącej się patronatem samego 
wicepremiera tibora navracsicsa. jako wynik tejże współpracy narodził 
się pomysł zaproszenia do veszprém uczniów polskich szkół, które 
mają kontakty ze szkołami z veszprém, na wspólne obchody marco-
wego święta. 20 marca wieczorem witaliśmy więc przedstawicieli szkół 
krakowa, rzeszowa. bolesławca Śląskiego i partnerskiego tarnowa.

w ciągu trzech dni pobytu młodzi polacy mieli okazję: - spotkać się 
z prezydentem miasta veszprém, gyulą porga i wiceprezydentami 
miasta, - zapoznać się z historią naszego miasta, jego dniem dzisiej-
szym i wizją jego przyszłości, - zwiedzić veszprémskie zoo – najpiękniej 
polożony i bardzo bogaty w ciekawe okazy zwierzęce ogród zoologiczny 
na węgrzech,- zobaczyć „węgierskie morze”, czyli przepiękny o każdej 
porze balaton, - wziąć udział w konkursie testującym ich wiedzę o 
naszym mieście, polsko-węgierskiej przyjaźni, znajomość węgierskich 
słów i umiejętność przekazania polskiej kultury, - zwiedzić historyczną 
i równocześnie najpiękniejszą część naszego miasta, czyli dzielnicę 
zamkową i podzamcze, - zaprezentować swoje talenty na festiwalu 
pokazującym najciekawsze produkcje artystyczne każdej szkoły, - 
skosztować węgierskich specjałów, przygotowanych przez wyborne 
gospodynie naszego miasta (dla gości węgierskich polskie smako-
łyki piekły nasze polonijne koleżanki), - pośpiewać wraz z młodzieżą 
węgierską polskie „przeboje z myszką”, - poszaleć na koncercie, znanej 
z polskich sympatii, rockowej grupy hungarica, - aktywnie włączyć 
się w celebrowanie mszy św. w kościele św. władysława w veszprém 
śpiewając polskie pieśni religijne i czytając fragmenty ewangelii. „na 
węgrzech jestem po raz pierwszy – mówi jeden z uczestników festynu 

- i bardzo mi się tu podoba, a samym veszprém jestem zachwycony. (...) 
co myślę o przyjaźni polsko-węgierskiej?  na lekcjach historii uczyli-
śmy się o więzach łączących nasze narody, wspólnych królach  i walkach 
o wolność. obecnie dużo polaków jeździ na węgry, by popierać dąże-
nia polityczne tego kraju. myślę, że sympatia między naszymi krajami 
wciąż daje się odczuwać: ludzie uśmiechają się i zaczynają opowiadać 
swoje wrażenia z polski, gdy dowiadują się, że jestem polakiem. (...) 
zawarłem tu bardzo dużo przyjaźni i zaprosiłem moich nowych kole-
gów do polski. ja też na pewno wkrótce znów tu zawitam, bo przyjaźń 
zobowiązuje – trzeba ją bardzo pielęgnować...”.

Renata Winerowicz-Papp

KroniKA

imádság az emlékfánál
2014. március 23-án az Újpesti lengyel nemzetiségi Önkormányzat 
kertjében magyar-lengyel családok és újpesti magyarok gyűltek össze. 
15 órakor az emlékfánál kezdétét vette egy ünnepség, amellyel sutarski 
bogumil főhadnagynak tisztelegtünk. ezen az eseményen számosan 
részt vettek, köztük niżałowski ernest úr, a szeptemberi hadjárat száza-
dosa, chladony sándor úr, a iv. kerületi Önkormányzat részéről, sutar-
ski konrad úr, sutarski bogumil főhadnyagy fia, feleségével, valamint 
máté endre úr, a lengyel légió parancsnoka. imát mondott kozłowski 
károly atya az elhunyt lelki üdvéért, akit 1940-ben charkówban gyil-
koltak meg. ezután a delegáció virágokat helyezett el a tölgyfánál, majd 
elénekeltük a lengyel himnuszt.  

2010. szeptember 21-én a lengyel kisebbségi Önkormányzat elültetett 
egy tölgyfát. a kezdeményezés lengyelországból indult, egy plébániák 
menti egyesülettől, amelynek az volt a jelszava, hogy „mentsük meg 
katinyt a feledéstől! minden tiszt előtt, akit a katinyi erdőkben gyilkol-
tak meg, tisztelegjünk egy-egy tölgyfával!“ Önkormányzatunk sutarski 
bogumil főhadnagy emlékére ültetett fát. az eseményre eljött lengyel-

-ország nagykövete, kowalski roman úr, aki az előre kiásott gödörben 
elhelyezte a tölgyfát.)

következett a sutarski bogumil főhadnagyért felajánlott szentmise, 
mely után gábor tormbitán eljátszotta a takarodót. benedek, a hubay 
téri zeneiskola növendéke pedig előadta derit g-dúr művét hegedűn.

ezek után niżałowski ernest úr rövid beszédet tartott a szeptemberi 
hadjáratban való repülős részvételéről, és visszaemlékezett életének 
fontos eseményeire és cselekedeteire. 

az elnökasszony beszélt arról a könyvről, amelyben sutarski konrád úr 
katinyról ír, és édesapjáról is megemlékezik. végezetül megköszöntük 
sutarski konrád úr eddigi szerteágazó tevékenységét a magyarországi 
lengyelek körében.

sutarski konrád úr szerényen megjegyezte, hogy a magyarországi 
lengyelség javára végzett munkáját örömmel és szívesen végezte, de 
eljött számára az írói tevékenység ideje. mindannyiunkat meghívott 
a tizenhárom magyarországon élő nemzetiségi költő által írt versek 
gyűjteménykötetének bemutatójára.

Asia Priszler, ford. T. Vermes
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Budapeszt: 220. urodziny 
gen. Józefa Bema

220 lat temu - 14 marca 1794 roku urodził się 
w tarnowie józef bem – polski generał, uczest-
nik powstania listopadowego, wódz naczelny 
wojsk węgierskich w czasie wiosny ludów, 
bohater polski i węgier. od lat przy pomniku 
bema w budapeszcie 14 marca, aby oddać hołd 
swojemu patronowi, spotykają się członkowie 
polskiego stowarzyszenia kulturalnego im. 
j.bema na węgrzech - najstarszej polonijnej 
organizacji w tym kraju. w piątkowe popo-
łudnie uroczystość swą obecnością zaszczycił 
roman kowalski ambasador rp na węgrzech, 
a także dyrektor departamentu w mon rp 
marcin kaźmierski, który w asyście attaché 
obrony, wojskowości i lotnictwa ambasady 
rp w budapeszcie płk. jana kurdziałka złożył 
wieniec w imieniu szefa mon rp tomasza 
siemoniaka. obecna była dyrektor instytutu 
polskiego w budapeszcie katarzyna sitko, 
przedstawiciele polskich samorządów naro-

dowościowych z przewodniczącą osp dr haliną csúcs na czele, delegacja 
stowarzyszenia katolików polskich na węgrzech p.w. św. wojciecha oraz 
członkowie stowarzyszenia węgierskich absolwentów polskiego wat-u, 
przybyły reprezentacje uczniów i nauczycieli obu polskich szkół: szkoły 
polskiej na węgrzech i szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie 

rp w budapeszcie, a także asysta 
składająca się z członków stowa-
rzyszenia grupa rekonstrukcji 
historycznej legionu wysockiego 
na węgrzech oraz osoby prywatne. 
w imieniu gospodarzy uroczystość 
prowadził eugeniusz korek. dzień 
15 marca jest świętem narodowym 
na węgrzech. w tym dniu odbywają 
się liczne uroczystości państwowe, 
mające upamiętnić krew bohate-
rów, w tym polaków, którzy zginęli 
w walkach o wolność, a budański 
pomnik józefa bema to prawdziwy 
symbol przyjaźni pomiędzy polską 
a węgrami.

(b. fot. b.) 

pÁlYÁZATi FElHÍVÁs

az országos lengyel Önkormányzat pályázatot hirdet az Országos 
lengyel Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörének 
munkaviszony keretében történő, határozatlan időre szóló betöltésére.

Munkavégzés helye: budapest, Állomás utca 10.

Foglalkoztatás jellege: heti 40 órás teljes munkaidőben.

Feladat: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi clXXiX törvény (a 
továbbiakban: „njtv..”) 123. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

pályázati feltételek: 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, okle-
veles közgazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés 

- a pénzügyi források és a vagyon mértékének megfelelő vezetési-szerve-
zési és pénzügyi-gazdasági ismeretek

- magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Előnyt jelentő feltételek:

- közigazgatási vezetői gyakorlat 

- közbeszerzési eljárások vonatkozásában szerzett gyakorlat

- lengyel és egyéb idegen nyelv ismerete 

- gépjárművezetői engedély

A pályázathoz csatolandó:

- részletes szakmai önéletrajz,

- szakmai program,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi 
bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás),

- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik, illetve hozzájárul teljes pályázati anyagának a vélemény-
ezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához,

- a gyakorlat igazolása

Munkabér: mt. alapján

a hivatalvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 
jár.

pályázati határidő: 2014. április 30.

Az állás betölthető: 2014. június 1. napjától

a pályázatot az országos lengyel Önkormányzat elnökének címezve az 
országos lengyel Önkormányzat hivatalához (1102 budapest, Állomás 
utca 10.) a fenti határidő lejártáig személye-sen kell benyújtani.

részletes információ a www.polonia.hu weboldalon és az országos 
lengyel Önkormányzat hivatalában

Gurál szótár
2014. április 5-én lengyelné bencze viktória, a borsod-torna-gömör 
egyesület vezetője nyertes leader pályázat megvalósításával kapcsolat-
ban hívott össze munkaértekezletet. a téma: a régen várt gurál szótár 
kiadása, melyet magyar és lengyel részről is több éve vártunk már. most 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal 6,2 millió forintot biztosított 
erre pályázat útján.

a lengyel delegációt julian kowalczyk úr, a podhalei és szepesi leader 
csoport vezetője, a magyart poros andrásné asszony, a derenki szövet-
ség elnöke vezette. a megbeszélés tárgyát a szótár kiadásával, illetve 
mindkét országban történő bemutatásával kapcsolatos feladatok ponto-
sítása, elosztása volt.

néhány adat a kiadásra kerülő műről, ami közérdeklődésre számíthat: a 
szótár ezer példányban készül, darabonként 180 oldalas. háromnyelvű 

lesz (gurál-lengyel-magyar) és egy cd is jár hozzá. egy példány előál-
lítási ára 2490 ft. a nyomdai munkákat fodor lászló úr végzi. 

az új kiadvány bemutatása lengyel oldalon nedec várában lesz, 2014. 
július 6-án, magyarországon a derenki búcsú keretében 2014. július 
27-én. a rendezvényeken kölcsönösen részt vesznek az felek 50-50 fős 
delegációi.

a hátralévő munkák és határidők: május 1-je és 4-e között a megyében 
az adatszolgáltatókkal való egyeztetés, május végére az anyag leadása a 
nyomdának, június végére a kiadvány elkészítése, júliusban a szótárbe-
mutatók megszervezése.

a mintegy négy órás megbeszélés eredményesen zárult, sikerült egyez-
tetni a feladatokat és mindenki bizakodóan várja, hogy mintegy négy 
éves munka után végre kezébe vehesse az unikumnak számító kiadványt.

Fekete Dénes

KroniKA
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Ambasador Roman Kowalski 
laureatem Nagrody im. Józsefa 

Antalla
18 marca w salach Muzeum Historii wojskowości na zamku 
budańskim odbyła się uroczystość wręczenia ambasadorowi Rp na 
węgrzech Romanowi kowalskiemu Nagrody im. Józsefa Antalla. 

nagrodę przyznano ambasadorowi za wieloletnie zaangażowanie na 
rzecz umacniania relacji polsko-węgierskich i wspieranie działalno-
ści centrum wiedzy im. józsefa antalla, którego jednym z głównych 
zadań jest propagowanie idei wolności, demokracji i współpracy 
europejskiej wśród młodego pokolenia. laureatami nagrody dotych-
czas byli m.in. péter boross, były premier węgier czy bernhard vogel, 
były premier turyngii. swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. 
węgierscy politycy, posłowie do zgromadzenia narodowego, korpus 
dyplomatyczny, przedstawiciele msz oraz innych resortów i insty-
tucji węgierskich, a także reprezentacja węgierskiej polonii. lauda-
cję wygłosili wdowa po premierze józsefie antallu, przewodnicząca 
fundacji centrum wiedzy im. józsefa antalla, klára antall, minister 
obrony narodowej węgier, csaba hende i sekretarz stanu w msz, 
iván bába. głos zabrał również przebywający w budapeszcie dyrek-
tor polskiego instytutu spraw zagranicznych, marcin zaborowski. 
pan roman kowalski na pytanie zadane mu w wywiadzie dla „głosu 
polonii”, czym dla niego osobiście, a także kontaktów polski i węgier 
jest ta nagroda, odpowiedział: „dla mnie osobiście to niezwykłe 
wyróżnienie. z wielu względów. przede wszystkim z racji samej osoby 
premiera józsefa antalla, który nie tylko w mojej ocenie, był jednym 
z najwybitniejszych polityków węgierskich, pierwszym premierem 
wolnych węgier, człowiekiem, który podjął się niezwykłego zadania, 
w niezwykle trudnym czasie i niezwykle trudnych okolicznościach 
politycznych i gospodarczych. w grudniu 2013 roku miałem okazję 
uczestniczyć w rocznicowej sesji w węgierskim zgromadzeniu narodo-
wym, poświęconej 20. rocznicy śmierci premiera józsefa antalla. padło 
tam wiele bardzo ważnych słów, ale do dzisiaj wyjątkowo brzmią mi 
w uszach słowa jednego z najbliższych współpracowników premiera, 
imre kónya, który odczytał ostatnie zapiski premiera antalla, gdy był 
on już bardzo chory. wszyscy mogliśmy lepiej zrozumieć, czym dla 
premiera józsefa antalla był obowiązek i ojczyzna. to było wyjątkowe 
i bardzo wzruszające przeżycie. po drugie ta nagroda ma też dla mnie 
znaczenie wobec szczególnej roli, jaką w historii relacji i przyjaźni 
polsko-węgierskiej odegrała rodzina antallów: józsef antall senior, 
wielki opiekun polskich uchodźców w trakcie ii wojny światowej, 
premier józsef antall, któremu polska była niezwykle bliska, pięknie 
kontynuująca jego dziedzictwo wdowa, pani klára antall i synowie 
premiera, w tym péter antall, który kieruje znakomicie fundacją reali-
zującą również polskie projekty. po trzecie nagroda im. j. antalla ma 
dla mnie bardzo osobisty charakter. gdy rozpoczynałem swoją zawo-
dową pracę na węgrzech w 1991 roku, premierem był właśnie józsef 
antall i był to niezwykle ciekawy czas dla obu naszych krajów. jednak 
nie traktuję tej nagrody jako wyróżnienia dla mnie osobiście. myślę, 
że to przejaw sympatii, życzliwości i przyjaźni pomiędzy polakami i 
węgrami. cieszę się, że swoimi skromnymi wysiłkami mogę również 
do tej przyjaźni coś od siebie dołożyć”. 

laureatowi serdecznie gratulujemy!

(b. fot. b.)

Węgry ponownie otworzyły swój Konsulat 
Generalny w Krakowie

14 marca 2014 roku działalność konsulatu generalnego w krakowie 
uroczyście zainaugurowali ministrowie spraw zagranicznych: węgier 

- jános martonyi i polski - radosław sikorski. węgierski konsulat w 
krakowie został zamknięty w 2009 roku z powodów oszczędnościo-
wych. obecnie węgierskie msz ponownie otwiera część swoich placó-
wek dyplomatycznych w ważnych dla węgier miejscach - za takie 
została uznana stolica małopolski. w ramach uroczystości związa-
nych z otwarciem konsulatu minister jános martonyi wygłosił wykład 
na uniwersytecie jagiellońskim, a później podjął obiadem prezydenta 
krakowa jacka majchrowskiego, marszałka województwa małopol-
skiego marka sowę i wojewodę małopolskiego jerzego millera. po 
obiedzie minister martonyi wraz z ministrem radosławem sikorskim 
odbyli rozmowy dwustronne w siedzibie krakowskiego urzędu miasta. 
następnie uroczyście otworzyli reaktywowany konsulat, który mieści 
się w krakowie przy ul. lubicz 17 - podczas otwarcia zaplanowano 
przemówienia obu ministrów. uroczystość otwarcia konsulatu gene-
ralnego węgier w krakowie zakończyła się przyjęciem w sukiennicach. 

funkcję konsula generalnego węgier w krakowie sprawuje pani 
adrienne körmendy, a konsulat obsługuje całe południe polski od 
dolnego Śląska po podkarpacie i woj. świętokrzyskie. 

(b-inf.wł. i www.budapeszt.msz.gov.pl, fot. M. Sukiennik)

KroniKA

Roman Kowalski Antall József-díjat kapott
a nagykövet úr március 18-án, a hadtörténeti múzeumban vette át a 
díjat a lengyel-magyar kapcsolatok erősítésére irányuló, sokéves elköte-
lezett munkájáért és az antall józsef tudásközpont támogatásáért. a 
kérdésre, hogy milyen jelentőséggel bír a lengyel-magyar kapcsola-
tok, illetve személyesen az ő számára ez a díj, az alábbi választ adta 
a głos polonianak: „számomra ez különleges megtiszteltetést jelent, 
több szempontból is. mindenekelőtt antall józsef miniszterelnök úr 
személye okán, aki – nemcsak az én megítélésem szerint – egyike volt 
a legkiemelkedőbb magyar politikusoknak, aki a szabad magyarország 
első miniszterelnökeként rendkívüli feladattal birkózott, hallatlanul 

nehéz időszakban, hallatlanul nehéz politikai és gazdasági körülmények 
között. (...) másrészt ez a díj annak a szerepnek a jelentőségét emeli ki 
számomra, amit az antall család játszott a történelem lengyel-magyar 
vonatkozásaiban. (...) harmadrészt számomra egy nagyon személyes 
jellege is van az antall józsef-díjnak. amikor 1991-ben elkezdtem 
hivatali munkámat magyarországon, akkor éppen antall józsef volt a 
miniszterelnök, és ez egy rendkívül érdekfeszítő időszak volt országaink 
szemszögéből. mégsem személyesen nekem szóló kitüntetésnek tekin-
tem ezt a díjat. Úgy gondolom, hogy ez a szimpátia, a szívélyesség, a 
lengyelek és magyarok közti barátság megnyilvánulásának a jele. Örülök, 
hogy saját szerény eszközeimmel magam is hozzájárulhatok e barátság 
ápolásához.” szívből gratulálunk a díjazottnak!
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MiskO Alapítvány
Adószám: 18265888-1-43

alapítványunk 2008 óta képviseli az izombete-
geket magyarországon és nemzetközi szinten. 

a szervezet közreműködésével életre hívott 
budapesti nm centrum, nagyban segíti 
a magyarországi neuromuszkuláris bete-
gek ellátását és a családok kapcsolattartását. 
további eredményes munkánkhoz szükségünk 
van önökre is. kérjük, támogassa adója 1%-val 
a misko alapítványt!

a névadó misko - wanda salapska és wojciech 
salapski unokája - ez úton is köszöni minden 
kedves támogatójának az eddigi segítséget és 
reméli, hogy ebben az évben is gondolnak 
majd rá és a hozzá hasonló kisfiúkra az adóbe-
valláskor.

Polacy na obchodach 
święta narodowego Węgier

15 marca to jedno z najważniejszych węgierskich świąt narodowych. tego dnia 
w 1848 roku wybuchło narodowe powstanie przeciwko habsburgom - jedno 
z największych wydarzeń europejskiej wiosny ludów. swój udział zaznaczyli 
w nim także polacy. 15 marca viktor orbán w swoim przemówieniu z okazji 
węgierskiego święta narodowego skierował swoje słowa do polaków. orbán 
przywitał polaków słowami hymnu narodowego: "jeszcze polska nie zginęła...". 
oficjalne uroczystości państwowe rozpoczęły się o godz. 10:30 przed muzeum 
narodowym w budapeszcie, do którego przybyli nasi rodacy – przede wszystkim 
członkowie klubów „gazety polskiej”. w dniu 15 marca polonia m.in. w nyíregy-
háza, tata, budapeszcie, miskolcu, szegedzie, szolnoku, győr, keszthely, székes-
fehérvár i wielu innych miejcowościach uczestniczy w uroczystościach święta 
narodowego węgier. 14 marca w keszthely staraniem władz miasta odsłonięta 
została tablica ku czci gen. j.bema. w uroczystości brali udział tamtejsi polo-
nusi, obecny był także kierownik referatu konsularnego ambasady rp andrzej 
kalinowski. również 14 marca przy budańskim pomniku generała józefa bema 
odbyła się polonijna uroczystość składania wieńców w dniu 220. urodzin gene-
rała i w przedddzień święta narodowego węgier, którą tradycyjnie zorganizowało 
psk im. j.bema na węgrzech.

(b.)

Nyíregyháza - Dzień Polsko-Węgierskiej 
Przyjaźni

21 marca w nyíregyháza z udziałem gości z 
rzeszowa, polskiego miasta partnerskiego, 
odbywały się obchody dnia polsko-węgier-
skiej przyjaźni, których inicjatorem był 
tamtejszy samorząd narodowości polskiej. 
więcej o tym spotkaniu można przeczytać 
pod adresem: http://www.kelet.hu/megyei-
korkep/2014/03/21/a-lengyel-magyar-nap-az-
osszetartozasrol-szol.kelet.

(b.)

Tata: spotkanie młodzieży miast 
partnerskich

w dniach od 26 do 30 marca w tata odbywało 
się międzynarodowe spotkanie młodzieży z 
dwóch miast partnerskich tata, w którym 
również uczestniczyła reprezentacja z woj. 
świętokrzyskiego (młodzież i przedstawi-
ciele urzędu marszałkowskiego). w ramach 
programu spotkania polsko-rumuńsko-

-węgierskiego, będącego podsumowaniem 
realizacji wspólnego, blisko rocznego projektu, 
odbyła się konferencja poświęcona roli 
młodzieży w społeczeństwach demokratycz-
nych krajów zamieszkania, która miała miej-
sce 28 marca w tatańskiej szkole muzycznej 
im.bertnáta mennera. ponadto uczestnicy 
spotkania zwiedzili miasto tata, uczestniczyli 
w warsztatach samorządowych, spotkali się z 
władzami miasta, a także z przedstawicielami 
rządu węgierskiego, mogli brać udział w zaję-
ciach sportowo-rekreacyjnych, programach 
kulturalnych. w sobotę polscy goście odwie-
dzili budapeszt i tu mieli okazję obejrzenia 
gmachu parlamentu oraz domu terroru. 
realizacja projektu przyniosła konkretne 
rozwiązania, np. młodzież rumuńska i polska 
znacznie poszerzyła swoją samorządność, a 
młodzież węgierska zainicjowała powstanie 
centrum sportowo-rekreacyjnego w tófarok. 
organizatorem spotkania był samorząd miej-
ski tata, ale dużą pomocą służył mu tamtejszy 
samorząd narodowości polskiej.

(b.)

Győr: uroczystość przy pomniku przyjaźni polsko-
-węgierskiej

w sobotę, dnia 22 marca 2014 
r. dla uczczenia dnia przyjaźni 
polsko-węgierskiej przedstawi-
ciele polskiego samorządu naro-
dowości polskiej oraz polskiego 
stowarzyszenia kulturalnego im. 
jana iii sobieskiego złożyli wieniec 
pod pomnikiem przyjaźni polsko-

-węgierskiej w imieniu polonii z 
győr.

(AN) 

Magyar-lengyel Barátság Napja az esztergomi levéltárban

az mnl komárom-esztergom megyei levéltára szervezésében március 28-án 
került sor a 2007 óta hagyományosnak mondható magyar-lengyel barátság napja 
ünnepségre. a zsúfolásig megtelt palkovics teremben megjelenteket csombor 
erzsébet főlevéltáros, levéltárigazgató köszöntötte magyar és lengyel nyelven. a 
rendezvény egyik díszvendége roman kowalski, a lengyel köztársaság rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövete volt, aki közvetlen hangvételű beszédével családias 
hangulatot varázsolt a terembe. beszédét völner pál, a nemzeti fejlesztési minisz-
térium államtitkára köszöntője követte, aki kitért a két nemzet történelmi barát-
ságára, azt a múltban összekapcsoló eseményekre és a jelenre.

a köszöntők után két történelmi előadás színesítette a programot. dr. rácz györgy, 
a magyar nemzeti levéltár főigazgató-helyettese az 1335. évi visegrádi királyta-
lálkozóval kapcsolatosan újonnan feltárt levéltári dokumentumokat ismertette, 
melyek azt bizonyítják, hogy a történelemkönyvekből ismert eseményeken túlmu-
tat a találkozó jelentősége. kutatási munkája nyomtatásban is megjelent, a könyvet 
bemutatta a vendégeknek.

a második előadó, dr. szende lászló, a magyar nemzeti múzeum főosztályveze-
tője az Árpád-ház és lengyelország kapcsolatáról tartott előadást „iv. béla leányai 

– Árpád-házi szent hercegnők lengyelországban” címmel. az esztergomban szüle-
tett (szent) kinga, lengyelország védőszentje, valamint testvére, a gnieznoi apátnő, 
(boldog) jolán életével ismerkedhettek meg az érdeklődők. kalandos életútjuk 
számos állomása kötötte össze a két nemzetet, ami a mai napig élteti emlékük 
őrzését mindkét országban.

az egybegyűltek örömére a rendezvényt pálmai Árpád karnagy magyar és lengyel 
nyelvű zenei összeállítása gazdagította.

Csombor Erzsébet
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Eugeniusz Korek nowym 
prezesem "Bema"

informujemy, że na odbytym w dniu 16 marca 2014 roku walnym 
zebraniu wyborczym w polskim stowarzyszeniu kulturalnym im. 
j.bema na węgrzech nowym prezesem stowarzyszenia wybrany został 
eugeniusz korek, który jest członkiem psk im. j.bema od 1978 roku. 
ponadto zebranie dokonało wyboru zarządu, komisji rewizyjnej oraz 
organu przedstawicielskiego stowarzyszenia.

(b.)

Dom Pols k i -  wys tawa i  u rod zin y
30 marca w budapeszteńskim domu polskim odbyło się otwarcie 
wystawy fotograficznej pt. "polska oczyma węgra", a jest to zbiór zdjęć z 
podróży do polski naszego polonijnego kolegi andrása buskó, który w 
ostatnich latach odwiedził około 350 miejscowości w polsce, od połu-
dniowych kresów po bałtyk.

w wernisażu uczestniczył bohater owych wypraw w asyście rodziny. cały 
zbiór fotograficzny znajduje się na stronie snp Xvii dzielnicy buda-
pesztu (www.leki17.hu ), którego to a.buskó jest przewodniczącym.

również 30 marca w domu polskim obchodzono 99. urodziny nestora 
kőbányskiej polonii, a jednocześnie najstarszego członka dwóch polonij-
nych organizacji: stowarzyszenia katolików polskich na węgrzech p.w. 
św. wojciecha i polskiego stowarzyszenia kulturalnego im. j.bema na 
węgrzech, pana ernesta niżałowskiego. prezesi obu organizacji złożyli 
jubilatowi życzenia, przybyli też przedstawiciele samorządu X dzielnicy 
i samorządu narodowości polskiej na kőbánya, młodsi koledzy pana 
ernesta. były gratulacje, kwiaty, ogromny tort i miła atmosfera. panu 
ernestowi życzymy wielu szczęśliwych lat życia!

(b.) 

Odsłonięcie tablicy generała 
Józefa Bema w Keszthely

14 maca 2014 roku, w dniu urodzin gen. józefa bema, w keszthely, 
stolicy balatonu, uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, upamięt-
niającą bohatera wojny o niepodległość węgier, gen. józefa bema.

przy asyście pocztu husarskiego w mundurach z okresu węgierskiej 
wojny o niepodległość 1848 – 1849 tablicę odsłonili pan andrzej kali-
nowski, konsul rp w budapeszcie, pan ferenc ruzsics, burmistrz 
keszthely oraz pan kazimierz gizicki, wiceburmistrz starego sącza, 
partnerskiego miasta keszthely. 

wspólną modlitwę odmówili oraz tablicę poświęcili księża polski i 
węgierski. autorem tablicy jest węgierski artysta, pan ferenc jucha.

(inf. Konsulat RP, fot. A. Kalinowski)

"Marzanno, Marzanno, zimowa panno!"
choć pani wiosna gości u nas już od dawna, to jednak dla pewności 
wyruszyliśmy z naszymi przedszkolakami nad dunaj, aby utopić ostatnie 
znaki zimy. zanim jednak to się stało, szukaliśmy śladów wiosny. nie bylo 
to zbyt trudne zadanie dla naszych dzieci, ponieważ wyspa małgorzaty, 
gdzie co roku topimy marzannę, tonęła w stokrotkach.

po zakończeniu poszukiwań bawiliśmy się wokół marzanny w bocia-
nie zabawy i śpiewalismy zimowej pannie, dając jej do zrozumienia, jak 
bardzo chcemy, aby odeszła. wprawdzie jeden z naszych przedszkolaków  
był zupełnie innego zdania, za co winę ponosi pani zima, która w tym 
roku nas nie rozpieszczała i dzieci mogły ulepić bałwana najwyżej z liści.

na szczęście udało nam się przekonać małego przedszkolaka, no i płonąca 
marzanna odpłynęła na falach dunaju, a my machaliśmy jej na pożegna-
nie kolorowanymi gaikami. 

Małgorzata Paloma Juhász

Eger: Wieczory Filmów Polskich
9 kwietnia w egerskim kinie uránia projekcja filmu „róża” rozpoczęła 
wieczory filmów polskich. otwarcia programu, powstałego z inicjatywy 
konsulatu rp oraz samorządu polskiego w egerze, dokonał pan konsul 
andrzej kalinowski.

w ramach programu w każdą środę obejrzeć można filmy: szwadron, 
drogówka, mój rower i galerianki. wieczory urozmaicą krótkie wykłady 
o współczesnej polskiej sztuce filmowej oraz o powstaniu styczniowym.

(inf. SNP w Egerze) 
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Kościół w Orawce – perełka 
architektury drewnianej

oddział polskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz ze stowa-
rzyszeniem katolików polskich na węgrzech pw. św. wojciecha zapro-
sił zarówno polonię, jak i węgrów na prezentację regionu orawy w 
niedzielę 2 marca 2014 r. dzieje tej ziemi są bardzo złożone, przez 
długi czas tereny należały 
do królestwa węgierskiego. 
wieś orawka znajdująca się w 
górnej orawie została zało-
żona przez żupana orawskiego, 
węgra, franciszka turzó w 
1585 r. rodzina turzonów na 
przełomie wieku Xvi i Xvii 
przyjęła protestantyzm. w celu 
rekatolicyzacji całego regionu 
przysłano ks. jana sczechowi-
cza z krakowa. dzięki niemu 
został wybudowany w orawce 
kościół pod wezwaniem św. 
jana chrzciciela. kościół zacho-
wał się do dnia dzisiejszego i 
zaliczany jest do najcenniej-
szych drewnianych kościołów 
południowej polski. wszystkie 
węgierskie wycieczki podąża-
jące przez chyżne do polski 
zatrzymują się, by zwiedzić ten 
kościół.

całe wnętrze jest bogato zdobione polichromiami figuralno-ornamen-
talnymi. na ścianach i suficie nie ma wolnego miejsca, które by nie 
było pokryte malowidłami. w większości są to barwne tempery na 

drewnie, które dzięki odnowieniu w latach 50. XX wieku przyciągają 
wzrok żywymi kolorami. wiek polichromii ocenia się na przełom Xvii 
i Xviii stulecia. w prezbiterium i w nawie głównej znajdują się malo-
widła i sceny z życia św. jana chrzciciela. natomiast boczne ściany są 
ozdobione wyobrażeniami 55 węgierskich świętych i błogosławionych 
w formie obrazów ujętych w ramy.

część z tych malowideł można podziwiać na wystawie fotograficz-
nej „kościół w orawce” w 
domu polskim do końca 
marca. wystawa jest własno-
ścią muzeum archidiecezjal-
nego błogosławionej gizelli w 
veszprém. zdjęcia pochodzą z 
książki nádora udvarhelyi, która 
była prezentowana na otwar-
ciu wystawy. z polski przybyła  
liczna grypa orawian z wójtem 
gminy jabłonka, antonim karla-
kiem na czele. podczas mszy św., 
jak i w domu polskim słuchali-
śmy muzyki orawskiej, w której 
można znaleźć liczne wątki 
węgierskie, w wykonaniu zespołu 
góralskiego pod kierownictwem 
roberta kowalczyka, dyrektora 
orawskiego centrum kultury. 
mieliśmy również możliwość 
pokosztować przysmaków góral-
skich. węgrów reprezentował 
pan székely andrás bertalan, 

przedstawiciel ministerstwa zasobów ludzkich, oraz dwóch history-
ków, dr maria prokopp oraz dr imre molnár. 

 Małgorzata Soboltyński, fot. B. Pál

konkurs plastyczny pośWięcony 
pamięci papieża jana paWła ii z okazji 

JEGO kANONiZACJi pT.: ,,JAN pAwEł ii - 
przyjaciel dużycH i małycH”

regulamin

1) uczestnicy konkursu:

• grupa młodsza - dzieci do kl. IV SP

• grupa starsza - dzieci od V kl. SP do  III kl. Gim.

2) założenie konkursu: 

konkurs plastyczny poświęcony pamięci papieża jana pawla ii adre-
sowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej z okazji kanonizacji jana 

pawła ii w rzymie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia b.r. 

3) cele konkursu: 

• upamiętnienie kanonizacji Jana Pawła II,

• kultywowanie pamięci o tym wspaniałym człowieku wśród coraz 
młodszego pokolenia, 

• zachęta do kszałtowania własnego życia na wzór Jego życia, 

• rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych 
życiem i działalnością ojca  świętego.

4) warunki uczestnictwa: 

• prace można wykonać w dowolnej technice (rysunek, szkic, wydzie-
ranka, praca malarska, collage, itd.), 

• format pracy A2, A3 na technicznym papierze,

• zachęcamy dzieci, by narysowały Ojca świętego w różnych sytu-
acjach, gdy był dzieckiem, gdy został papieżem...,

• pracę należy podpisać w lewym dolnym rogu rysunku (imię i nazwi-
sko, wiek, tytuł pracy), 

• każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę, którą należy złożyć w 
szkolnym punkcie przy ambasadzie (w sekretariacie) lub w domu 

polskim,

• wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Domu 
polskim w dniu 4 maja 2014 r.,

• nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

• poza nagrodami głównymi (po 3 w każdej kategorii) przewidywane 
są wyróżnienia,

• prace należy złożyć do 14 kwietnia br.

5) skład komisji i termin roztrzygnięcia konkursu podamy w później-
szym terminie.

6) oceniane bedą:

 •oryginalność pomysłu, 

• estetyka wykonania, 

• integralność pracy z jej tytułem.

7) organizatorami konkursu są: 

stowarzyszenie polskich katolików na węgrzech p.w.Świętego 
wojciecha

szkolny punkt konsultacyjny w budapeszcie

honorowy patronat 

ambasada rp w budapeszcie

nuncjusz apostolski

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!!!
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Marzec 
w XIII dzielnicy

niemal każdy węgier zapytany o najbardziej znanego wśród nich 
polaka prawie bez namysłu odpowie: józef bem, czyli bem apó, co 
po polsku znaczy „ojczulek bem”. dlatego też ani my polacy, ani 
węgrzy nie zapominają o uczczeniu święta węgierskiej wiosny 
ludów, 15 marca, właśnie pod pomnikiem generała józefa bema w 
ii dzielnicy budapesztu. my, polacy składamy wieńce pod słynnym 
pomnikiem już dzień wcześniej, 14 marca, w dzień urodzin naszego 
wybitnego rodaka, w tym roku już w 220. rocznicę. 

w marcu też od ośmiu lat obchodzimy w sposób niezwykle uroczy-
sty dzień przyjaźni polsko-węgierskiej z udziałem prezydentów obu 
naszych krajów – polski i węgier. w tym roku to niezwykłe święto 
zorganizowało miasto eger. wielu naszych rodaków z budapeszu, 
nie tylko radnych polskich samorządów mniejszościowych, mogło 
wziąć udział w obchodach dnia przyjaźni polsko-węgierskiej, dzięki 
wycieczce, zorganizowanej przez polski samorząd stołeczny oraz 
samorządy polskie Xiii i Xviii dzielnicy. 

ponadto samorząd narodowości polskiej Xiii dzielnicy buda-
pesztu zorganizował jeszcze 27 marca polski wieczór klubowy, 
połączony ze świetnym wystąpieniem dr. istvána kovácsa na temat 
generała józefa bema z okazji ukazania się jego najnowszej książki 
pt. „generał bem – bohater wiecznych nadziei”. autor, wybitny 
współczesny pisarz i poeta, znakomity tłumacz literatury polskiej, 
ale także historyk i dyplomata, z wielką pasją mówił zarówno po 
polsku, jak i po węgiersku do licznie zgromadzonej publiczności o 
swoim ulubionym bohaterze – generale józefie bemie, do którego 
jest nawet fizycznie niezwykle podobny. przy okazji tego spotkania 
odbyła się wystawa większości książek istvána kovácsa, z którym 
przewodnicząca samorządu zaprzyjaźniona jest już od ponad 40 lat.  

i tak marzec w tym roku dla polaków z Xiii dzielnicy był rzeczywi-
ście niezwykły i bogaty w wydarzenia. zaczął się od balu polonii 1 
marca, którego samorząd narodowości polskiej Xiii dzielnicy był 
współorganizatorem, a skończył się na spotkaniu z jednym z naszych 
wielkich przyjaciół – istvánem kovácsem.

(akor)

KroniKA

w dniu pogrzebu Jana pawła ii

widziałem widziałem jak cię zabijano

i jak potem prawie że z martwych wstawałeś

i krzyż nasz jak niosłeś widziałem

w colosseum na golgotę przez glob cały

widziałem też miliony co szły do ciebie w pokorze

co sztandary niosły i święte obrazy

i modliły się z tobą w ciebie zapatrzone

by dzień później szargać coś ty błogosławił

by słowem i ogniem znów zaprzeczać tobie

 

takie bywają losy wybrańców i tłumu

taki więc także był dotąd los świata

co gwałt i pompę uwielbia wznosi piedestały 

zaś spośród kolorów purpurę raczej a nie biel wybiera

 

czy życiem swoim i przedśmiertną męką

zdołałeś przekonać tłumy – kapłanów wszech wyznań a

 i polityków

co hołd ci właśnie składają

że głaz pojednania za tobą i jutro na szczyt dźwigać winni

wszak nie wystarczy że głaz ten znów się na dół stoczy

że drzewa załamywać konary deszcze szlochać będą

i nie wystarczy że ciebie ktoś świętym syzyfem ogłosi

 

8 kwietnia 2005
Konrad Sutarski

ii. János pál temetése napján
 

láttalak láttalak ahogy megöltek

ahogy a halottak közül feltámadtál

hogy a colosseumban keresztünket vitted tovább

a golgotára a földgömbön át

 

láttam az alázattal feléd özönlő milliókat

zászlókat vittek és szentképeket

együtt imádkozva veled és ámulva rajtad

hogy másnap már bemocskolják amit megáldottál

tüzes szavakkal újra ellentmondjanak neked

 

ilyen a kiválasztottak és a sokaság sorsa

ilyen volt mindig a világ

erőszakot és pompát magasztal emelvényeket ácsol

és a színek közül a bíbort választja a fehér helyett

 

Életeddel és haláltusáddal meg tudtad-e győzni

a világ népeit – a vallások papjait és a politikusokat

hogy a megbékélés kövét halálod után is föl kellene 

görgetniük a hegyre

mert nem elég hogy a szikla újra legurul

a fák karjukat tördelik és az esők fölzokognak

és nem elég hogy téged majd szent sziszifusszá avatnak.

 
Konrad Sutarski

 fordította: tornai józsef
na zdj. pomnik jana pawła ii w szentendre, foto. zn
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"na polską nutę"
wspólnym odśpiewaniem "bogurodzicy" rozpoczął się zorga-
nizowany w auli liceum im. św. władysława w budapeszcie 
z okazji dnia polsko-węgierskiej przyjaźni przegląd chórów 
polonijnych, którego inicjatorem było stowarzyszenie kato-
lików polskich na węgrzech p.w. św. wojciecha, a wystąpiło 
w nim pięć chórów: akkord z győr, stella pectus z párkány, 
lengyel dalárda z nyíregyháza, chór św. kingi z budapesztu 
i chór im. f.chopina z békéscsaba. wykład nt. roli muzyki 
polskiej w muzyce światowej wygłosił szilveszter rostet-
ter (dyrygent chóru św. kingi), a spotkanie swą obecnością 
zaszczycił ambasador rp na węgrzech pan roman kowal-
ski. obecna była równie przewodnicząca ogólnokrajowego 
samorządu polskiego na węgrzech dr halina csúcs lászlóné. 
przegląd mógł dojść do skutku dzięki wsparciu ministerstwa 
zasobów ludzkich węgier, osp na węgrzech, samorządu X 
dzielnicy oraz snp z győr. 

(b.fot. B.Pál)  

KroniKA

I. Kőbányai Lengyel Dalostalálkozó
2014. március 29-én került megrendezésre az i. kőbányai 
lengyel dalostalálkozó. a rendezvénynek a kőbányai szt. 
lászló gimnázium adott otthont. maga az intézmény azon kevés 
gimnáziumok közzé tartozik, mely színházteremmel is rendelke-
zik, így ebben a szép lechner Ödön által tervezett díszteremben 
volt alkalmunk a színpadra állni.  ezúton mondunk köszönetet 
mindezért  sárkány péter igazgató úrnak és helyettesének, aki 
személyes jelenlétével is megtisztelte előadásunkat.

az események előkészítése már napokkal előbb megkezdődött, 
mivel több mint száz vendégkórus ellátásáról kellett gondoskod-
nunk.  a vendégváró finom gulyásleves elkészítését a nemzetközi 
hírű mesterszakácsnő, ferenczi jadwiga vállalta fel. szorgal-
mas kezei alá dolgozott dankáné kajda teresa és nagy Éva, a 
lengyel ház állandó munkatársai. a terítésben, ételek és italok 
szállításában komoly részt vállalt  molnár ferenc és merényi  
jános úr a lengyel ház és plébánia önkéntes segítője. a tányérok, 
evőeszközök, poharak stb. előteremtéséhez is nagy összefogásra 
volt szükség.  ebben is segítségünkre volt  dr csúcs halina elnök 
asszony, aki egyébként nagy élvezettel hallgatta koncertünket.a 
megnyitó beszédet karol kozłowski atya, a kőbányai lengyel 
perszonális plébánia plébánosa mondta el. ezt követően molnár 
mónika, a magyarországi lengyel katolikusok szt. adalbert 
egyesületének elnök asszonya köszöntötte a megjelenteket, 
majd mindannyian felállva közösen elénekeltük a bogurodzica 
című dalt. a dal elhangzása után roman kowalski nagykövet 
méltatta a közös éneklés fontosságát, és – mint tréfásan megje-
gyezte – a lengyel-magyar barátság napját követően (mely az 
előző héten zajlott egerben) most „lengyel-lengyel” találkozót 
tartunk. mondhatta ezt azért, mert valamennyi fellépő kórus 
döntően lengyel dalokat adott elő.

a konferanszié és a tolmács szerepét dávid mária, a X. kerületi 
lengyel Önkormányzat képviselője látta el. a X. kerületi Önkor-
mányzatot jógáné szabados henrietta képviselte, aki nem 
mellesleg a műsor lebonyolításában és az azt követő fogadás 
megszervezésében is komoly segítséget vállalt.

elsőként az akkord lengyel kamarakórus lépett színpadra 
sej edit harmonikakíséretével, a kórusnak csiszka konrádné 
vezényelt. Ők győrből érkeztek, 14 tagjuk van, 4 szólamban 
énekelnek  lengyelül és magyarul. mozart-, chopin-műveket, 
valamint lengyel és magyar népdalokat adnak elő. országszerte 
felléptek már. 

a párkányi stilla pectus kamarakórus követte az akkordot. jó 

ismerősökként köszöntöttük őket, hiszen mi (szent kinga 
kórus) vendégszerepeltünk már náluk (párkányban), majd 
viszonyoztuk meghívásukat és ők is énekeltek nálunk (a lengyel 
házban). ez alkalommal is papp katalin vezényelte őket. nagy 
sikert arattak.

utánuk következett a budapesti szent kinga kórus, rostetter 
szilveszter karnagy vezetésével, aki egyébként az egész dalos-

-találkozó megálmodója volt. elsőnek az  ave mariát énekeltük  
el latinul, majd egy szent kingáról – kórusunk védőszentjéről 
és névadójáról – szóló dalt. a templomi dalok sorát a bogu-
rodzicával zártuk. Én, mint kórustag, jól sikerültnek ítéltem a 
fellépésünket, persze  fejlődni mindig lehet. 

utolsó előttinek a nyíregyházi  lengyel dalárdát hallgattuk 
meg. négy szólamban énekelnek lengyel és magyar népdalo-
kat, madrigálokat, reneszánsz és barokk kórusműveket. kiadtak 
egy cd-t. karnagyuk pappné szabó ella. elmondásuk szerint a 
barátság tartja őket össze (már csak ezért is érdemes összejárni 
énekelni).

utolsónak – de nem utolsó sorban – a békéscsabai chopin 
kórus szerepelt. 2006-ban alakultak, lengyel, magyar és japán 
(!) nyelven dalolnak. felléptek már lengyel és romániai hely-
színeken, harminc tagot számlálnak, és négy szólamban adják 
elő műsoraikat. hetente kétszer gyakorolnak, karnagyuk rázga 
józsefné.

a fellépő kórusok egy szép emléklapot kaptak, melyet karna-
gyunk lánya, rostetter magdolna tervezett. sok férfi irigyelte 
danka zoltánt, a X. kerületi lengyel Önkormányzat elnökét 
(engem), aki a gratuláció színes csokrait adta át egy puszi kísére-
tében a csinos karnagy asszonyoknak.

jelenlétével megtisztelte az eseményt roman kowalski nagy-
követ úron kívül dr csúcs halina asszony is, az országos 
lengyel Önkormányzat elnöke. megkérdeztem a nagykövet urat, 
hogy szokott-e énekelni, azt válaszolta: „nagyon ritkán, de azt 
mondják, jó hangom van”. sajnos most nincs nálunk tagfelvétel, 
apáca már volt a kórusunkban, elnökök most is vannak benne, 
jó lenne, ha egy nagykövet is lehetne a tagja…

az ünnepség lezárása egy álló fogadás volt, mely során – kötet-
-lenül – közösen dalra fakadtunk. reméljük, hogy hagyományt 
teremtettünk, és, ahogy kowalski úr mondta, lesz második, 
harmadik… századik dalostalálkozó is kőbányán.

Danka Zoltán
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felhÍvÁs
lengyel nemzetiségi önkormányzatok és magyarországi 

lengyel civil szervezetek részére

hagyományunkhoz híven az idén is szeretettel hívunk minden 
magyarországon élő lengyelt a magyarországi lengyelség 
napjára, amelyet június 28-án (szombaton) tartunk miskol-
con. a részletes programot és pontos helyszínt később közöljük. 

kérjük a lengyel nemzetiségi önkormányzatokat és civil szerve-
zeteket, tegyenek javaslatot a szent lászló díj jelöltjére (1 fő), 
ill. a magyarországi lengyelekért emlékplakett jelöltjeire (3 
fő). javaslatukat kérjük megfelelően indokolni és a jelölt elér-
hetőségi adatait is megadni. 

javaslatok benyújtási határideje: 2014. május 8. 12.00 óráig, 
helye: e-mail: olko@polonia.hu

a korábban kitüntettettek névsorát megtalálhatják a www.
polonia.hu honlap magyar oldalán hivatal / olÖ / díjak és 
díjazottak címszó alatt.

w imieniu stowarzyszenia katolików polskich na węgrzech p.w. św. wojciecha 
(dom polski im. jana pawła ii, 1103 budapest, Óhegy u.11.) dziękujemy wszystkim 

ofiarodawcom za wsparcie 1 % odpisu od dochodów w roku 2012. w 2013 roku z tego 
tytułu na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota : 420.550,- ft.

powyższa kwota została przeznaczona na zorganizowanie bogatych programów 
stowarzyszenia św. wojciecha, na działalnośc przedszkola, klubu seniora, chóru św. 

kingi, na wsparcie pokrycia kosztów utrzymania domu polskiego w budapeszcie oraz 
na koszty druku  polonijnego kalendarza i kwartalnika „Quo vadis”.

prosząc o pamięć, przypominamy nasz numer podatkowy : 

18043341 - 1 - 42

A Magyarországi lengyel katolikusok szent Adalbert Egyesülete (ii. jános pál 
lengyel ház, 1103 budapest, Óhegy u. 11.) nevében köszönjük a 2012-ben tett szja 

1%-os felajánlásokat. 

2013-ban a felajánlott összeg nagysága: 420.550 ft volt.  

az egyesület szívből köszöni a támogatást, és a jövőben is számít a segítségre. 

az egyesület adószáma:

18043341 - 1 - 42

Dzień Przyjaźni Polsko 
-Węgierskiej w Újpeszcie

większość członków naszych rodzin mieszka na osiedlu 
káposztásmegyer, na dawnych polach  majątku rodziny 
károlyich. nic też dziwnego, że chcieliśmy poznać hrabiego 
laszló, który od 1997 r. mieszka w swej rezydencji w fót. 
hrabia l. károlyi wraz z żoną przyjęli nas serdecznie i 
bardzo przyjaźnie. na zewnątrz pałac wyglądał mniej 
okazale, niż wewnątrz, gdzie obejrzeliśmy komnatę myśliw-
ską i salon. hrabia zbiera wszystkie pamiątki rodzinne, 
które w okresie komunizmu znajdowały się w różnych 
miejscach. zaznaczył, że tutaj się urodził i mając 13 lat 
wyjechał z matką i starszym bratem do argentyny. matka i 
brat wrócili, a on pozostał w argentynie. matka z bratem i 
ojciec pochowani są w krypcie kościoła w fót, którą ufun-
dował jego pradziadek, dlatego też lászló karolyi pragnie 
spocząć obok nich. żonę, która pochodzi z siedmiogrodu 
i jest spokrewniona z rodziną batorych, poznał w londy-
nie. bywając często w pen-klubie w londynie poznali wielu 
arystokratów z polski, np. prezydenta na uchodźstwie,  
hrabiego raczyńskiego. hrabia wspominał też o swoim 
pradziadku, który brał udział w walkach wiosny ludów. 
wspominał też o j. bemie. częstym gościem rodziny była 
para cesarska, która przyjeżdżała z gödöllő na polowania. 
jak hrabia pamięta, jego pradziadek wyjeżdżał w tym czasie 
z pałacu, ponieważ nie żywił przyjaznych uczuć do cesarza 
franciszka józefa. 

w rozmowie z państwem károlyi powiedzieliśmy, że chcie-
liśmy poznać pana lászló károlyiego ze względu na usta-
nowiony przez parlamenty polski i węgier dzień przyjaźni 
polski-węgierskiej, do świętowania którego z wielką chęcią 
przyłączył się nasz gospodarz wraz z małżonką, wypijając z 
nami lampkę wina.

w Újpeszcie obok urzędu burmistrza stoi posąg ojca pana 
lászló károlyiego, który ufundował w dzielnicy wiele 
budynków np.: kościół farny w Újpeszcie i fót, szpital w 
Újpeszcie, a syn po śmierci również odda swoją rezydencję 
mieszkańcom fót.

Asia Priszler

Odeszła na zawsze sylwia Ábrahám
z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 marca 2014 roku, po 
długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas na zawsze nasza kole-
żanka sylwia Ábrahám, wieloletnia członkini stowarzyszenia 
im. j.bema na węgrzech i była skarbniczka klubu polonia w 
székesfehérvár. 

zmarła - jako najstarsza osoba z naszego grona, mimo swojej 
choroby - aktywnie uczestniczyła w życiu polonijnym naszego 
środowiska, do ostatniej chwili interesując się jego sprawami. 
w tej bardzo trudnej chwili składamy serdeczne wyrazy 
współczucia rodzinie sylwii Ábrahám.

pogrzeb naszej koleżanki odbył się w dniu 9 kwietnia na 
cmentarzu komunalnym przy béla út (székesfehérvár, béla 
úti köztemető).

niech spoczywa w pokoju. 

Koleżanki i Koledzy z Klubu Polonia
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co było? co bęDzie?

Co było? 
* w dniu 1 marca w budapeszcie 
ssnp wspólnie z snp Xiii i Xviii 
dzielnicy zorganizował bal polo-
nii. do tańca przygrywał zespół 

„coral”. 

* również 1 marca w klubie 
studenckim „zielony kot” w 
budapeszcie odbyła się prezen-
tacja tomiku autorstwa naszego 
polonijnego kolegi, daniela józsy 
pt. hívójel – sygnomen. 

* w dniu 2 marca w domu polskim 
w budapeszcie tamtejszy oddział 
poko (Óhegy 11) zorganizował 
prezentację regionu orawa.

* w dniu 8 marca psk im. j.bema 
na węgrzech, snp v dzielnicy 
budapesztu i oddział poko 
(nádor 34 ) w siedzibie stowarzy-
szenia zorganizowały spotkanie 
z okazji dnia kobiet, podczas 
którego wystąpił zespół „pankre-
átorok”. 

* z okazji dnia kobiet  snp z vesz-
prém zorganizował spotkanie z 
mniejszością polską z győr oraz 
członkami chóru „akord” połą-
czone ze wspólnym śpiewaniem, 
zwiedzaniem miasta i złożeniem 
wieńca pod pomnikiem przyjaźni 
polsko-węgierskiej.

* w dniu 9 marca stowarzysze-
nie katolików polskich p.w. św. 
wojciecha zorganizowało spotka-
nie z okazji dnia kobiet.

* w dniu 12 marca polsko-węgier-
skie stowarzyszenie kulturalne 
w Érd i biblioteka miejska im. 
z.csuki zorganizowały prezenta-
cję autorską tomu poezji györgyi 
baka pt. „znaki ciszy”. 

* w dniu 14 marca przy budańskim 
pomniku generała józefa bema 
odbyła się uroczystość składania 
wieńców w dniu urodzin generała 
i w przedddzień święta narodo-
wego węgier, której organizatorem 
było psk im. j.bema na węgrzech.

* w dniu 14 marca w keszthely 
staraniem władz miasta odsłonięto 
tablicę ku czci gen. j.bema. 

* w dniu 16 marca odbyło się 
walne zebranie wyborcze psk 
im. j.bema. nowym prezesem 
wybrano eugeniusza korka.

* w dniu 20 marca przy współ-
dziale miejscowej polonii w 
székesfehérvár odbyła się projekcja 
dokumentalnego polskiego filmu 
pt. „ii. jános pál - a fehér ruhás 
vándor” (jan pawel ii: szukałem 
was...) oraz dwie projekcje przed-
południowe, przeznaczone dla 
młodzieży szkolnej w kinie studyj-

nym w „művészetek háza”.

* z okazji dnia przyjaźni polsko-
-węgierskiej w veszprém w dniach 
20-23 marca gościły polskie dele-
gacje zaprzyjaźnionych szkół 
miasta veszprém z tarnowa, 
krakowa, rzeszowa i bolesławca 
Śląskiego. 

* w dniu 21 marca w pécsu w 
centrum kulturalnym zsolnay 
z okazji dnia przyjaźni polsko-

-węgierskiej wystąpił z koncertem 
fortepianowym pianista marcin 
dominik głuch.

* w dniach 21-24 marca w székes-
fehérvárze przy współudziale 
tamtejszej polonii odbywał się 
cykl imprez i spotkań z okazji 
dnia przyjaźni polsko-węgier-
skiej. głównymi organizatorami 
obchodów w tym regionie są - 
tradycyjnie już - samorządy miast 
székesfehérváru i opola, a także 
województwa fejér i  wojewódz-
twa opolskiego. 

* w dniu 22 marca w egerze z 
udziałem prezydentów polski 
i węgier odbyły się centralne 
uroczystości obchodów dnia przy-
jaźni polsko-węgierskiej.

* w dniu 26 marca polsko-węgier-
skie stowarzyszenie kulturalne 
w Érd i biblioteka miejska im. 
z.csuki zorganizowały prezenta-
cję książki dr. istvána kovácsa pt. 

„generał bem – bohater wiecznych 
nadziei”.    

* w dniu 28 marca snp w eszter-
gom i tamtejsze archiwum 
wojewódzkie zorganizowało 
konferencję historyczną poświę-
coną spotkaniu wyszehradzkiemu 
z 1335 roku. 

* w dniu 29 marca stowarzy-
szenie katolików polskich p.w. 
św. wojciecha w gimnazjum 
św. władysława w budapeszcie 
z okazji dnia przyjaźni polsko-

-węgierskiej zorganizowało prze-
gląd chórów polonijnych.

* w dniu 30 marca oddział poko 
przy ul. Óhegy 11 w domu 
polskim zorganizował otwarcie 
wystawy fotograficznej autorstwa 
andrása buskó pt. „polska oczyma 
węgra”.

Co będzie? 
• W dniu 1 maja SNP XIV dziel-
nicy budapesztu przy pomniku 
stefana batorego organizuje 
doroczną uroczystość wspomnie-
niową.

• W dniu 2 maja uroczystości z 
okazji zbliżającej się kanonizacji 
jana pawła ii przygotował snp w 
veszprém, gdzie  teatr im. sándora 

petőfiego ponownie wystawi sztuki 
poświęcone polskiemu papieżowi 
w reżyserii naszej rodaczki, miesz-
kanki veszprém, pani elżbiety 
modzelewskiej. przed południem  
młodzież obejrzy przedstawienie 

„obrazki z życia” (Élet-képek), a 
o 18.00 zostanie przedstawiony  

„tryptyk rzymski” (római tripti-
chon) polecany widowni dorosłej .

• W dniu 3 maja o godz. 17.00 
w budapeszteńskim kościele 
polskim z okazji święta najświęt-
szej maryji panny , święta 3 maja 
oraz  dnia polonii i polaków za 
granicą sprawowana będzie msza 
święta w intencji ojczyzny, a 
następnie stowarzyszenie katoli-
ków polskich p.w. św. wojciecha 
wspólnie z parafią zaprasza do 
domu polskiego na koncert chóru 
mieszanego z poznania pn. festa 
decoro i przyjęcie.

• W dniu 4 maja po mszy świę-
tej ok. godz. 11.30 w domu 
polskim zostaną ogłoszone wyniki 
konkursu plastycznego dla dzieci 
i młodzieży polonijnej pt. „ jan 
paweł ii – przyjaciel dużych i 
małych”. wydarzeniu temu towa-
rzyszyć będzie otwarcie wystawy 
prac konkursowych. konkurs 
został ogłoszony przez stowa-
rzyszenie katolików polskich na 
węgrzech p.w. św. wojciecha oraz 
szkolny punkt konsultacyjny przy 
ambasadzie rp w budapeszcie.

• W dniu 7 maja o godz. 17.00 
polsko-węgierskie stowarzysze-
nie kulturalne w Érd organizuje 
wykład béli rege nt. „70 lat temu 
wybuchło powstanie warszawskie”.

• W dniu 9 maja w Sárvár tamtej-
szy snp (w swojej siedzibie) o 
godz. 16.00 organizuje spotkanie 
poświęcone i wojnie światowej. 

• W dniu 9 maja odbędzie się 
wykład i wystawa pod tytułem 

„węgierscy żołnierze na polskiej 
ziemi”. wykład poprowadzi histo-
ryk dr gyula bedics.

• W dniu 10 maja w Békéscsaba  
tamtejszy snp organizuje uroczy-
stość z okazji Święta konstytucji 
3 maja. odbędzie się wernisaż 
wystawy plakatu pt: 75 lat insty-
tutu polskiego na węgrzech, oraz 
pokaz filmu dokumentalnego o 
papieżu janie pawle ii.

• W dniu 13 maja o godz. 17.00 
w kościele polskim w budapeszcie 
rozpocznie się nabożeństwo fatim-
skie. 

• W dniu 17 maja o godz. 10.00 
w budapeszcie w siedzibie osp 
rozpocznie się kolejne plenarce 
posiedzenie tego samorządu.

• W dniu 17 maja o godz. 10.00 

szkolny punkt konsultacyjny przy 
ambasadzie rp w budapeszcie 
zaprasza na całodniową imprezę 
edukacyjno - integracyjną „Święto 
szkoły – Święto wolności” w 25. 
rocznicę wolnej polski.

• W dniu 18 maja odbędzie się 
poświęcenie dwujęzycznej  tablicy 
pamiątkowej w kościele katolic-
kim w békéscsaba, z okazji kanoni-
zacji papieża jana pawła ii. tablicę 
ufundował samorząd polski w 
békéscsaba oraz stowarzyszenie 
kulturalne przyjaźni polsko – 
węgierskiej. 

• W dniu 18 maja o godz. 10.30 
w kościele polskim w budapeszcie 
odbędzie się pierwsza komunia 
Święta.

• W dniu 18 maja o godz. 15.00 
do kaplicy skalnej w budapesz-
cie młodzież szkoły polskiej z iv 
dzielnicy zaprasza wszystkie mamy 
na mszę świętą, którą w ich inten-
cji odprawi proboszcz polskiej 
parafii personalnej na węgrzech, 
ks. karol kozłowski schr.

• W dniu 18 maja o godz. 11.30 
stowarzyszenie katolików polskich 
na węgrzech p.w. św. wojciecha w 
domu polskim organizuje prezen-
tację książki k. sutarskiego.

• Od 18-25 maja do Dunaújváros 
przyjadą goście z polski – ucznio-
wie realizujący wspólny z grupą 
modzieży szkolnej osp z duna-
újváros projekt edukacyjny. w 
programie m.in. zwiedzanie  
székesfehérváru, sárváru, bala-
tonboglár i budapesztu.

• W dniu 22 maja o godz. 17.00 w 
muzeum i archiwum węgierskiej 
polonii w budapeszcie (budapeszt, 
X dzielnica ul. Állomás 10) odbę-
dzie się otwarcie wspólnej wystawy 
artystów polskich i chorwackich.   

• W dniu 24 maja o godz. 17.00 
w święto matki bożej wspomo-
życielki wiernych w kościele 
polskim, którego mbww jest 
patronką odbędzie się odpust para-
fialny.

• W dniu 25 maja o godz. 11.30 
poko (filia Óhegy 11) w domu 
polskim w budapeszcie  z okazji 
dnia matki organizuje koncert 
nikoletty kohán.  

• W dniu 30 maja o godz. 18.00 w 
bazylice św. stefana w budapeszcie 
odbędzie się msza święta ku czci 
matki boskiej częstochowskiej.

• W dniach 30-31 maja do 
békéscsaba przyjedzie chór japoń-
ski ouri i w domu kultury 
odbędzie się wspólny koncert i 
spotkanie z chórem chopina.
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mi volt? 
* március 1-jén lengyelt bált tartot-
tak budapesten az flÖ, a Xiii. és a 
Xviii. kerületi lnÖ rendezésében.

* szintén március 1-jén a budapesti 
zöld macska egyetemi klubban 
zajlott józsa dániel polóniai tag 
hívójel – sygnomen című köte-
tének szerzői bemutatója.

* március 2-án a budapesti lengyel 
házban a lengyelországi Árva 
vidéket bemutató rendezvényt 
tartottak, melyet az lkk helyi 
részlege (Óhegy u. 11.) szervezett. 

* március 8-án a bem j. lke 
székházában nőnapi találkozót 
tartottak, amelyen fellépett a 

„pankreátorok” együttes. a rende-
zvényt az egyesület, az v. kerületi 
lnÖ és az lkk nádor utcai rész-
lege szervezte. 

* a veszprémi lnÖ nőnap alkal-
mából találkozót szervezett a győri 
lengyel kisebbség és az akord 
kórus tagjaival, melynek keretében 
közös éneklésre és városnézésre 
került sor, továbbá a lengyel-

-magyar barátság emlékművét is 
megkoszorúzták.

* március 9-én nőnapi rendezvényt 
tartott a lengyel katolikusok szent 
adalbert egyesülete. 

* március 12-én zajlott baka 
györgyi a csend jelei című köny-
vének szerzői bemutatója az 
érdi lengyel-magyar kulturális 
egyesület és a helyi csuka zoltán 
könyvtár szervezésében.

* március 14-én (bem tábornok 
születésnapján és a nemzeti ünnep 
előestéjén) a magyarországi bem 
j. lke koszorúzási ünnepséget 
tartott a tábornok budán található 
szobránál.

* március 15-én bem j. emléktáblát 
avattak keszthelyen a városvezetés 
szándékának köszönhetően.

* március 16-án tisztújító közgy-
űlést tartottak a bem j. lke-ben. 
az egyesület új elnöke eugeniusz 
korek lett.

* március 20-án székesfehérváron – 
a helyi polónia közreműködésével 

– vetítették a ii. jános pál – a 
fehér ruhás vándor (jan pawel ii: 
szukalem was...) című dokumen-
tumfilmet. a délelőtt folyamán az 
iskoláskorú fiatalságnak is tartot-
tak két vetítést a művészetek háza 
stúdiómoziban.

* március 20-a és 23-a között – 
veszprém lengyel baráti kapcso-
latokkal rendelkező iskoláinak 
meghívására, a lengyel-magyar 

barátság napja alkalmából – 
tarnówból, krakkóból, rzeszów-
ból és a śląski bolesławiecből 
érkező lengyel küldöttségek 
vendégeskedtek a városban.

* március 21-én – a lengyel-
-magyar barátság napjának alkal-
mából – marcin dominik głuch 
zongoraművész koncertet adott a 
pécsi zsolnay kulturális centrum-
ban.

* március 21-e és 24-e között – a 
lengyel-magyar barátság napja 
kapcsán – rendezvénysorozatot 
tartottak székesfehérváron a helyi 
polónia közreműködésével. a 
fő szervezők (immár hagyomá-

-nyosan) székesfehérvár és opole 
városok önkormányzatai, illetve az 
ott székelő megyei önkormányza-
tok voltak.

* az idei lengyel-magyar barátság 
napjának központi rendezvényei 
március 22-én egerben zajlottak, 
melyen a lengyel és a magyar állam 

-elnök is megjelent.

* március 26-án tartotta dr. kovács 
istván generał bem – boha-
ter wiecznych nadziei című 
könyvének a bemutatóját az 
érdi lengyel-magyar kulturális 
egyesület és a helyi csuka zoltán 
könyvtár szervezésében.

* március 28-án az 1335-ös vise-
grádi királytalálkozó témájával 
foglalkozó történelmi konferencia 
zajlott esztergomban az eszter-
gomi lnÖ és a helyi megyei levél-
tár szervezésében.

* a lengyel-magyar barátság napja 
alkalmából március 29-én a buda-
pesti szent lászló gimnáziumban 
tartották a polóniai kórusok sereg-
szemléjét a lengyel katolikusok 
szent adalbert egyesületének 
szervezésében.

* március 30-án megnyílt buskó 
andrás lengyelország egy magyar 
szemével című fotókiállítása a 
lengyel házban, melyet az lkk 
kihelyezett részlege (Óhegy utca 
11.) szervezett.

mi lesz?
• A XIV. kerületi LNÖ május 
1-jén báthory istván szobránál 
tartja éves emlékünnepségét.

• Május 2-ára – II. János Pál pápa 
közelgő szentté avatása alkalmából 

– ünnepséggel készül a veszprémi 
lnÖ. ennek keretében a petőfi 
sándor színház újból színre viszi 
a lengyel pápának szentelt dara-
bokat, melyeket honfitársunk, a 
veszprémi elżbieta modzelewska 
rendezett. délelőtt az ifjúság az 
Élet-képek című előadáson vehet 
részt, a 18 órakor kezdődő római 

triptichon megtekintése pedig 
felnőtteknek ajánlott.

• Május 3-án 17 órakor kezdődik 
a szentmise a lengyel templom-
ban, melyet a legszentségesebb 
szűz mária ünnepe, a május 3-i 
évforduló, illetve a határon túli 
lengyelek világnapja alkalmából 
a hazáért ajánlanak fel. ezt köve-
tően a lengyel katolikusok szent 
adalbert egyesülete a plébániával 
karöltve mindenkit szeretettel lát 
vendégül a poznani festa decoro 
vegyeskórus koncertjén a lengyel 
házban.

• Május 4-én, a szentmisét köve-
tően – várhatóan fél 12 körül – a 
lengyel házban kihirdetik a poló-
niai gyermekek és fiatalok számára 
ii. jános pál – nagyok és kicsinyek 
barátja címmel meghirdetett 
képzőművészeti pályázat ered-
ményeit, egyúttal a pályaművek-
ből készült kiállítás is megnyitja 
kapuit. a pályázatot a magyaror-
szági lengyel katolikusok szent 
adalbert egyesülete és a lk nagy-
követsége mellett működő iskolai 
konzultációs pont hirdette meg.

• Május 7-én 17 órakor kezdődik 
rege béla 70 éve robbant ki a 
varsói felkelés című előadása az 
Érdi lengyel-magyar kulturális 
egyesület szervezésében.

• 2014.május 9 –én Sárváron a 
helyi lnÖ 16.00 kezdettel az i. 
világ háborúval kapcsolatos rende-
zvényt tart. 

•  2014.május 9 –én Sárváron 
kerül megrendezésére a „magyar 
katonák lengyel földön” című előa-
dás és kiállítás. előadó dr. bedics 
gyula történész lesz.

• Május 10-én, Békéscsabán a 
helyi lnÖ ünnepséget szervez 
május 3-a, a lengyel alkotmány 
napja kapcsán. megnyílik a 75 
éves a magyarországi lengyel 
intézet című plakátkiállítás, illetve 
dokumentumfilmet is vetítenek ii. 
jános pál pápáról.

• Május 13-án 17 órai kezdet-
tel fatimai mise lesz a budapesti 
lengyel templomban.

• Az OLÖ május 17-én 10 órai 
kezdettel tartja soron követ-
kező testületi ülését budapesti 
székházában.

• Május 17-én 10 órakor a LK 
nagykövetsége mellett működő 
iskolai kozultációs pont szeretettel 
lát mindenkit egész napos oktatási-

-integrációs rendezvényén, melyet 
iskolaünnep – szabadságünnep 
címmel rendeznek lengyelország 
felszabadulásának 25. évfordulója 
alkalmából.

• Május 18-án kétnyelvű emlék-
táblát szentelnek a békéscsabai 
katolikus templomban ii. jános 
pál pápa szentté avatásának alkal-
mából. az emléktáblát a békés-

-csabai lengyel Önkormányzat és 
a lengyel-magyar barátság kultu-
rális egyesület készíttette.

• Május 18-án 10 óra 30 perces 
kezdettel elsőáldozásra kerül sor a 
budapesti lengyel templomban.

• Május 18-án 15 órakor szent-
mise lesz az édesanyákért a buda-
pesti sziklatemplomban, melyet 
karol kozłowski atya, a magyaror-
szági lengyel személyi plébánia 
plébánosa celebrál. a lengyel 
iskola újpesti részlegének tanulói 
szeretettel hívnak minden anyukát 
a részvételre. 

• Május 18-án 11.30-kor mutatják 
be k. sutarski könyvét a lengyel 
házban, a lengyel katolikusok 
szent adalbert egyesületének 
szervezésében.

• Május 18-a és 25-e között 
lengyel vendégek – diákok – láto-
gatnak dunaújvárosba, akik az 
olnyi dunaújvárosi tagozatának 
tanulóival közös oktatási program-
ban vesznek részt. a program 
keretein belül többek között elláto-
gatnak székesfehérvárra, sárvárra, 
balatonboglárra és budapestre. 

• Május 22-én 17 órakor 
nyílik meg lengyel és horvát 
képzőművészek közös kiállítása 
a magyarországi lengyelség 
múzeuma és archívuma kiállító-
termében.

• Május 24-én, a Mindenkor 
segítő szűz mária ünnepén 
az oltalma alatt álló lengyel 
templom plébániai búcsúja 17 
órakor kezdődik.

• Május 25-én 11 óra 30 perces 
kezdettel kohán nikolett koncertet 
ad a budapesti lengyel házban, az 
lkk helyi részlegének (Óhegy utca 
11.) szervezésében.

• Május 30-án a budapesti Szent 
istván-bazilikában 18 órakor 
kezdődik a częstochowai szűza-
nya tiszteletére bemutatandó szent-
mise.

• Május 30-a és 31-e között 
békéscsabán vendégeskedik az 
ouri japán kórus, amely a műve-
lődési házban közös rendezvényen 
találkozik és közös koncertet ad a 
chopin kórussal.

• Uwaga: Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności  za zmiany dokony-
wane w w/w programach. 

(b.)
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z Życia PolsKiej szKoły Na WęGrzech

AZ ORsZÁGOs lENGYEl ÖNkORMÁNY-
ZAT pÁlYÁZATOT HiRDET MAGYAR-

-ORsZÁGi lENGYEl CiVil sZERVEZETEk és 
MAGÁNsZEMélYEk RésZéRE kulTuRÁlis, 

ANYANYElVi, HiTélETi RENDEZVéNYEk és 
kiADVÁNYOk 2014. éVi TÁMOGATÁsÁRA

1)Általános tudnivalók:

a) A támogatás célja: a magyarországi lengyelség kultu-
rális, anyanyelvi, hitéleti hagyományainak ápolása érdekében 
szervezett rendezvények és kiadványok támogatása

b) Támogatási kérelmet nyújthat be: minden magyarországi 
lengyel civil szervezet és magánszemély

c) A támogatás formája: vissza nem térítendő, bruttó támo-
gatás. a pályázaton elnyert összeget a mindkét fél által aláírt 
szerződés birtokában, a rendezvény időpontja előtt 1 héttel 
utalja az Önkormányzat a támogatott fél szerződésben megadott 
számlájára. a pályázaton elnyerhető összeg országos jelentőségű 
rendezvényekre legfeljebb 300 ezer ft, helyi rendezvényekre 
legfeljebb 50 ezer ft.

2)A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye és 
határideje:

a) a kérelmet kizárólag a felhívás mellékletét képező adatlapon, 
s a kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani. kötelező 
mellékletek:

- program a kulturális rendezvény, ill. kiadvány lengyel vonatko-
zásának hangsúlyozásával (hagyományőrzés, történelmi előadás 
a lengyel nyelv használatával, stb.)

- részletes költségvetés az önrész, egyéb támogatótól kért, ill. 
kapott támogatás és az olÖ-től kért támogatás feltüntetésével

- nyilatkozat arról, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása.

b) A projekt megvalósításának határideje: 2014. január -2014. 
december 31.

c) A kérelem beérkezési határideje: 2014. március 31.

d) A kérelem benyújtásának helye: országos lengyel Önkor-
mányzat hivatala, 1102 budapest, Állomás u. 10. 

A pályázat teljes szövege, az adatlap és nyilatkozat nyomtat-
-vány letölthető a www.polonia.hu Hivatal oldalán a pályáza-
tok között.

Wspomnienia 
o Powstaniu Warszawskim

wiosna, dokoła kwitną kwiaty, drzewa, wszystko nastraja do roman-
tyzmu, do zwolnienia tempa życia i miejmy nadzieję, że do czytania 
poezji. to właśnie w kwietniu na węgrzech obchodzi się dzień węgier-
skiej poezji. jednak nie ze względu na wiosnę, od 11 kwietnia 1964 
roku, w dniu urodzin węgierskiego poety attili józsefa, organizuje się 
wieczory poetyckie, spotkania z poetami. zupełnie przypadkowo przed 
wieloma laty zrodziła się tradycja organizowania właśnie na wiosnę 
konkursów recytatorskich w szkółkach niedzielnych, a później, wraz 
z powstaniem szkoły 
polskiej na węgrzech 
konkursy te były 
kontynuowane. 

w tym roku konkurs 
recytatorski, który 
odbył się 5 kwiet-
nia ,  poświęcony 
był upamiętnieniu 
powstania warszaw-
skiego.  konkurs 
poprzedzony był 
lekcjami na temat 
ii wojny światowej, 
powstania. ucznio-
wie zapoznali się z 
faktami historycznymi, nagraniami wspomnień uczestników powsta-
nia oraz omawiali powieść aleksandra kamińskiego pt. „kamienie 
na szaniec”, czytali poezję z okresu wojny, a także uczyli się śpiewać 
piosenkę z okresu powstania „pałacyk michla”. rezultatem tych lekcji 
był konkurs plastyczny. ogłoszenie wyników tego konkursu nastąpiło 
właśnie podczas konkursu recytatorskiego. prace uczniów, ekspresyj-
nie odzwierciedlające walki powstańców warszawy, ozdobiły ściany 
polskiego muzeum, w którym to odbywał się konkurs recytatorski. 
rysunki, polska flaga z literą p w formie kotwicy – symbol powstańców, 
wisząca na czołowym miejscu w muzeum oraz opaski na rękawach 
uczestników konkursu – takie, jakie nosili powstańcy - wszystko to 
tworzyło atmosferę godną uczczenia pamięci walczących powstań-
ców. przed rozpoczęciem konkursu uczennice z budapesztu przed-
stawiły wspomnienia młodych uczestniczek powstania na podstawie 
fragmentów książki patrycji bukalskiej pt. „sierpniowe dziewczęta 
44”, a uczniowie z dunaújváros i Újpesztu wykonali montaż poetycko-

-muzyczny. między wierszami, jako przerywniki, słuchaliśmy i 
oglądaliśmy filmy o warszawie z okresu powstania, a także wiersze 

- piosenki, do których napisano muzykę, w wykonaniu ewy demar-
czyk i chórów wojskowych. również uczniowie odśpiewali – i tu miłe 
zaskoczenie – bo wraz z rodzicami – „pałacyk michla” oraz „dziś do 
ciebie przyjść nie mogę” – piosenki, które do dziś znane są w całej 
polsce. uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali się z 
dużym zaangażowaniem i bardzo pięknie deklamowali – szczególnie 
wykonanie nagrodzonych interpretacji przez najstarszych, nagro-
dzonych uczniów: krzysztofa halpera - szentendre, natalii koncsos 

– budapeszt i weroniki krajewskiej - budapeszt, charakteryzowało się 
dojrzałością i umiłowaniem poezji. w konkursie brali udział również 
najmłodsi ucniowie z klas i – iii. z pełnym przejęciem i radością recy-

towali śliczne wierszyki o wiośnie. na 
zakończenie ogłoszono zwycięzców 
konkursu recytatorskiego i plastycz-
nego. tu pierwsze miejsce w najstar-
szej kategorii zajął tamás szalai z 
tatabányi, w średniej grupie – johanna 
verő i martin verő z székesfehérváru, 
w wśród najmłodszych: zsófia soltész 
z Újpestu. 

radością napawa fakt, że oba 
konkursy cieszyły się dużym powo-
dzeniem, wzięło w nich udział wielu 
uczniów z wszystkich oddziałów 
szkoły. obecni byli nie tylko ucznio-
wie, ale także ich rodzice, w sumie 
ponad 70 osób. było to spotkanie 
pełne poezji, prawdziwa lekcja histo-
rii i patriotyzmu. szkoda tylko, że 
mimo głoszonych przez polski msz 
w programie współpracy z polo-
nią deklaracji o priorytecie oświaty 
polonijnej i zgłoszonych 6 wniosków 

konkursowych – w tym także na oba te konkursy – ani jeden projekt 
nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego! zadaję sobie pytanie: 
czy to, co robimy, nie jest godne poparcia czy też nie powinniśmy brać 
poważnie tego, co głosi ministerstwo o znaczeniu polonii i wycho-
waniu młodzieży polonijnej w duchu polskości i znajomości języka 
polskiego?

Ewa Rónay
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refleKsje

Ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny

Święta wielkanocne są doskonałą okazją do zastanowienia się nad głów-
nym fundamentem wiary chrześcijańskiej. czym jest owo zagadkowe 
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, w które wiarę deklarujemy co 
niedziela podczas mszy świętej, powtarzając „skład apostolski”? jakie 
to wszystko odległe od mazurków, zajączków, kurczątek, bab wielkanoc-
nych, pisanek, żurka, śmigusa-dyngusa, a nawet święcenia pokarmów 
w kościele...   

o wiele łatwiej przychodzi nam zaakceptowanie prostszej i bardziej 
przemawiającej do wyobraźni wersji, którą proponuje kultura popu-
larna, czerpiąca pełnymi garściami z tradycji ludowej: wampiry, zombie, 
voodoo, albo nawet wywodzące się ze starych słowiańskich wierzeń 
strzygi. jakoś łatwiej przyjąć magię, niż wiarę. 

łatwiej nam zrozumieć horacjańskie „non omnis moriar – nie wszy-
stek umrę”, zaczerpnięte z pieśni iii. tłumaczymy sobie po ludzku, po 
naszemu, niekoniecznie po bożemu - umrę częściowo, trochę, ale coś 
pozostanie po mnie, coś przetrwa, jakoś nie cały przeminę. ale żeby od 
razu na końcu czasów zmartwychwstawać? tak kompletnie, całościowo 
i na raz? nie tylko symbolicznie, ale tak, jak jezus w wielkanoc? jakoś 
człowiek w swojej wielkiej skromności przeplatanej z wielką pychą nie 
może tego pojąć, albo przynajmniej przyjąć bez zbędnych pytań.

bardziej nawet przemawia do nas nieprzerwany cykl życia i śmierci, 
związany z przyrodą. symbolicznie taką śmierć, a jednocześnie stałe 
odradzanie się, uchwycił władysław stanisław reymont w monumen-
talnej epopeji „chłopi”. stary maciej boryna, archetyp chłopa-wiecz-
nego siewcy, w ostatniej minucie przed śmiercią idzie na pole i zaczyna 
siać, jak co roku na wiosnę, ale tym razem nie ziarno, ale samą ziemię, 
proch, w który sam się za chwilę obróci, by pewnego dnia zmartwych-
wstać. 

miejmy nadzieję, że zmartwychwstać jest łatwiej, niż w samo zmar-
twychwstanie uwierzyć. nie będziemy wtedy sami, będą z nami i 
reymont, i horacy, i wszyscy, którzy przyszli przed nami i przyjdą po 
nas... będzie nam raźniej. niech więc radość wielkanocna oderwie nas 
od doczesności, a iskierka wiary rozjaśni zakamarki nierozumienia. 

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Feltámadás és örök élet
a húsvéti ünnepek kiváló alkalmat szolgáltatnak a keresztény hit 
alapvetéseiről való elmélkedésre. mit is jelent számunkra a feltámadás 
és az örök élet, melynek hitét az apostoli hitvallás szavaival minden 
vasárnap megvalljuk? És amely oly magára hagyottan árválkodik a 
húsvéti mazurekek, nyuszik, csibék, kalácsok, festett tojások, żurekek, 
locsolkodások világában – sőt, még a templomi ételszentelés sem szün-
teti meg magányosságát...

sokkal inkább hajlamosak vagyunk egyszerűbb, könnyebben elkép-
zelhető, népszerű hiedelmeket elfogadni, amelyek bőven merítenek 
népi babonákból. vámpírokról, zombikról, vuduról, vagy akár az ősi 
szláv történetek vérfarkasairól regélnek. valahogy könnyebb elfogadni 
a mágiát, mint a hitet.

szívesebben azonosulunk horatius iii. ódájában szereplő idézettel: 
„non omnis moriar” – „nem halok meg egészen”. nem igazán istenes 
módon értelmezzük, sokkal inkább emberileg, a magunk szája íze 
szerint: részben halunk meg, csak egy kicsit, de valami megmarad 
utánunk, valami túlél minket, nem teljesen múlunk el. – de hogy az 
idők végeztével azonnal feltámadnánk? mindannyian, egyszerre, teljes 
valónkban? Úgy, mint jézus húsvétkor, nem pedig csak jelképesen? 

– valahogy az ember a maga nagy szerénységgel vegyes nagy büszke-
sével nem tudja ezt felfogni, vagy legalábbis fölösleges kérdezősködés 
nélkül elfogadni.

még a szüntelen természeti körforgásban váltakozó élet és halál 
nyelvét is jobban értjük. władysław stanisław reymont monumen-
tális művében, a parasztokban éppen ilyen elmúlást jelenített meg 
jelképesen – és a hozzá kapcsolódó folytonos újjászületés képzetét. 
az idősebb maciej boryna, az Örök magvető, a paraszt archetípusa a 
halála előtti utolsó percben kimegy a mezőre, és – mint minden évben 
tavasszal – vetni kezd. ezúttal azonban nem magokat, hanem magát 
a földet, a port, amelyből vétetett, és amelybe visszatérni készül, hogy 
egy napon önnön maga is feltámadjon.

reménykedjünk benne, hogy feltámadni könnyebb lesz majd, mint 
magában a feltámadásban hinni. akkor már nem leszünk magunkra 
hagyatva. a társaságunkban tudhatjuk majd reymontot, horatiust és 
mindazokat, akik előttünk érkeztek, vagy utánunk jönnek... túlcsor-
dul majd bennünk az élet. húsvét öröme így szakítson ki minket az 
átmenetiség állapotából, a hit szikrája pedig világosítsa meg bennünk 
az értetlenség zugait.

Janiec-Nyitrai Agnieszka

Informacje konsularne
w związku z wyborami do parlamentu europejskiego, które 
w polsce odbędą się w dniu 25 maja br., referat ds. konsular-
nych ambasady rp w budapeszcie uprzejmie informuje, że. 
na terenie węgier utworzony zostaje jeden polski obwód do 
głosowania o numerze 159.

lokal wyborczy i siedziba obwodowej komisji wyborczej 
mieścić się będzie w siedzibie ambasady rzeczypospolitej 
polskiej w budapeszcie, városligeti fasor 16, 1068 budapeszt.

obywatele polscy przebywający na węgrzech i posiadający 
ważny polski dowód osobisty lub paszport mają prawo oddania 
głosu w lokalu wyborczym po wcześniejszym zarejestrowaniu 
się.

wymagania do zarejestrowania się oraz sposób rejestracji 
zostaną podane w późniejszym terminie.

Andrzej R. kalinowski

konsul

a lengyelországban 2014. május 25-én tartandó európai 
parlamenti választásokkal kapcsolatban a lengyel köztársaság 
budapesti nagykövetsége konzuli Ügyek referátuma tisztelettel 
tájékoztatja, hogy magyarország területén egy lengyel választó-
kerületet hoznak létre 159. számmal.

a választási helyiség és a kerületi választási bizottság székhelye 
a lengyel köztársaság budapesti nagykövetsége épületében lesz, 
címe: 1068 budapest, városligeti fasor 16.

az érvényes lengyel személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel 
rendelkező, magyarországon tartózkodó lengyel állampolgárok 
jogosultak a választásokban való részvételre, nevük előzetes 
bejegyeztetése után.

a bejegyeztetéssel kapcsolatos követelményeket, valamint a 
bejegyeztetés módját egy későbbi időpontban adjuk meg.

Andrzej R. kalinowski

konzul
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pRENuMERATA - TYlkO 250 FORiNTów ZA JEDEN NuMER!!!

roczna prenumerata miesięcznika „Polonia Węgierska” (12 numerów) i jego kwartal-
nego dodatku „Głos Polonii” (4 numery) na rok 2014 wynosi dla prenumeratorów:

indywidualnych (po 1 egzemplarzu) – 4.000 forintów/rok
zbiorowych (samorządów, po 5 egzemplarzy) – 20.000 forintów/rok. 

sposoby płatności: przelew na konto.

przyjmujemy również zamówienia na numery wcześniejsze - można je zgłaszać na 
analogicznych warunkach.

redakcja z wdzięcznością przyjmuje także większe sumy wpłat prenumeraty od osób 
oraz instytucji i samorządów, jeżeli ich stan finansowy to umożliwia. wsparcie finan-

sowe prosimy przekazywać na konto k&h:10400157-00026536-00000004. w rubryce 
„közlemény” prosimy wpisać „lapkiadás támogatás” (wsparcie dla pisma).

a „Polonia Węgierska” havilap éves előfizetése (12 szám) és negyedéves mellék-
lete, a „Głos Polonii” (4 szám) 2014. évre:

egyéni előfizetőknek (egy példány) – 4.000 Ft/év;

a közösségi előfizetőknek (önkormányzatok, 5 példányban) – 20.000 Ft/év

előfizetés módja: banki átutalás.                      

vállaljuk a korábbi számokra vonatkozó rendelések teljesítését – azonos feltételek 
mellett. 

a szerkesztőség hálásan elfogad nagyobb előfizetői összegeket is úgy magán-
személyektől, mint intézményektől, ha ezt pénzügyi helyzetük lehe tő vé teszi.              

a szerkesztőségnek felajánlott pénzügyi támogatást a k&h bankban lévő szám-
lára kérjük utalni: 10400157-00026536-00000004. a „közlemény” rovatba kérjük 

beírni: „lapkiadás támogatás”.

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech országos lengyel nemzetiségi Önkormányzat
1102 budapest, Állomás u. 10.

tel.: +36 1 2611798    olko@polonia.hu

Stoleczny Samorzad Polski na Wegrzech fővárosi lengyel nemzetiségi Önkormányzat 
1054 Budapeszt, Akademia u 1-3

tel.: +36 1 3321979   flko@t-online.hu

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy lengyel közművelődési központ
1102 budapest, Állomás u. 10.

tel.: +36 1 2611798    olko@polonia.hu

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech magyarországi „bem józsef ” lengyel kulturális 
egyesület

1051 budapest, nádor u. 34. ii. p.  
tel.: +36 1 3110216     www.bem.hu     bem@bem.hu

Stow. Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski

magyarországi lengyel katolikusok szt. adalbert egyesülete

1103 budapest, Óhegy u. 11.
tel.: +36 1 2626908     adalbert@enternet.hu

Szkoła Polska na Węgrzech lengyel nyelvoktató nemzetiségi iskola
1102 budapest, Állomás u. 10. 

tel.: +36 1 2612748     szkolpol@polonia.hu

Szkolny Punkt Konsultacyjny – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP a lengyel nagykövetség mellett működő 
lengyel iskola

1025 budapest, törökvész út 15.
tel.: +36 1 3268306

tel.: +36 70 7013847     polish_school@gazeta.pl

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii magyarországi lengyelség múzeuma és levéltára
1102 budapest, Állomás u. 10.

tel.: +36 1 2608023     muzeum@polonia.hu

Polska Parafia Personalna na Węgrzech lengyel perszonális plébánia
1103 budapest, Óhegy u. 11.

tel.: +36 1 4318414     www.parafiabudapeszt.republika.pl     plebaniapl@onet.eu

Ambasada Polska w Budapeszcie lengyel köztársaság budapesti nagykövetsége
1068 budapest, városligeti fasor 16. 

tel.: +36 1 4138200      www.budapeszt.msz.gov.p     budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  kereskedelemfejlesztési és beruházás Ösztönzési osztály
tel.: 1 251 46 77     www.budapest.trade.gov.pl        budapest@trade.gov.

Referat Konsularny Ambasady RP A Lengyel köztársaság nagykövetsége konzuli osztálya
1068 budapest, városligeti fasor 16. 

tel.: + 36 1 413 8208      budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl

Instytut Polski w Budapeszcie lengyel intézet
1065 budapest, nagymező u. 15.

tel.: +36 1 3115856     www.polinst.hu info@polinst.hu     biblioteka@polinst.hu

Ogólnokrajowa Biblioteka Języków Obcych  országos idegennyelvű könyvtár
1056 budapest, molnár u. 11.

tel.: +36 1 3183688    www.opac.oik.hu     kolcsonzo@oik.hu

Redakcja kwartalnika „Głos Polonii” „głos polonii” szerkesztősége
1051 budapest, nádor utca 34.    glospolonii@bem.hu

Program radiowy w języku polskim: „Magazyn Polski” - emisja w soboty, godz. 13.30
mr4 (fale średnie 873 khz) i ze strony: http://www.mediaklikk.hu/musor/lengyel-nemzetisegi-musor/

redakcja polska „magyar rádió” zrt. 1800 budapest, brody s. u. 3-5.

Polonijna strona internetowa: www.polonia.hu

ElőFiZETés -CsAk 250 FORiNT EGY sZÁMRA !!!



kalejdoskop żyCia polonijnego 
na węgrzeCh

dzień przyjaźni polsko-Węgierskiej 

w EsZTERGOMskiM ARCHiwuM, 

NA ZDJ. AMBAsADOR ROMAN kOwAlski, 

ERZséBET CsOMBOR i DR pÁl VÖlNER 
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dzień kobiet W "bemie"

otWarcie WystaWy prac krzysztofa duckiego W egerze

ambasador roman koWalski

odbiera nagrodę im. j. antalla



kalejdoskop żyCia polonijnego 
na węgrzeCh

dzień kobiet W domu polskim
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konkurs recytatorski  i plastyczny W polskiej szkole na WęgrzecH

dzieci z bemoWskiego przedszkola

topią marzannę MłODZiEŻ ŚwiĘTuJE w VEsZpRéM

dzień przyjaźni polsko-Węgierskiej


