
Lengyel dé|után, lsaszeg, 20|4.j nius 7., szombat

Megosztjuk olvosonkkol o rendezvény résztvevóitol beérkezett véleményeket.

. ,,trÜ|ok, hogy az ikonommal én is részese lehettem en-

nek a fe|eme|o eseménynek,,.
. ,,Nagyon koszonom a |ehetoséget, hogy hozzájárulhat-

tam a szép szombati Ünnepséghez.,'
. ,,KoSZÖnom, hogy részt vehettem ezen a |é|ekeme|o ese-

ményen. Jó|esŐ érzésse| toltott el, hogy a nemzeti érzés

és em|ékezet ápo|ása a |oká|patriotizmuson keresztÜ| mi-

|yen jó| mukodik lsaszegen. A |engye|_magyar torténe|-

mi barátság ápo|ása pedig mintaként szolgá|hat az igazi

európaisághoz. Az ifjÚság kozremukodŐ bevonása pedig

azt a jovŐépÍtést szo|gá|ja, amit igazán szeretnénk' Cra-

tulá|unk annak brzonyításához, hogy a |egjobb tanítás a

pé|damutatás és a kitarto, jo szervezés.',

,,Csillagok kozatt fényességes csillog,, (Régi mogyor ének)

,,Koszonetet mondok ezért a nagy-

szer lengyel délutánértl tru|ok
(Máté) Endrének, kedves fe|eségé-

nek, Karo|ina asszonynak és Nizalowski ErnŐ nyá. lengye|

repÜlo századosnak, hogy eljottek. trÜlok, hogy a lengyel
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katonai attasé me$iszte|te je|en|étéve| rendezvényÜnket.

trÜlok, hogy a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem |engyel

tisztje|o|t hal|gatói szép egyenruhájukban isméte|ten e|-

zarándoko|tak |saszegre' Szép és egyben megható érzés

vo|t a magyar katonákró| va|ó megemlékezés a temető-

ben. trÜ|ok, hogy JenŐ bátyánk (dr' Farkas Jenó nyá. ez-

redes) jó egészségnek orvend, és még kozottunk lehet

idŐs kora e||enére. |gazán megható vo|t az elmondott be-

széde.,,
. ,,KoSZonjÜk ezt a Ie|ket megérintŐ, |e|ket me|engeto, iga-

zán szép Ünnepséget' Méltó megemlékezés vo|t nagy ki-

rá|yunkra. Még nagyon sokáig em|ékezetes marad mind-

annyiunk számára. És koszonet a gyonyorri kit zŐért is,

ami az eredeti ikonnak igazán h mása, így otthon is gyo-

nyorkodhetÜnk ebben a párat|an szépség ikonban.,,

A szervezók, az EgyÜttm kodés |saszegért EgyesÜ|et és az

Isaszegi FaIum zeum koszonetet mondanak fŐtiszte|endŐ

Culyka Jozsef isaszegi p|ébános, kerÜleti esperes, címzetes
prépost Úrnak, a rendezvény fŐvédnokének, a Kato|ikus Kul-

t rkozpont munkatársainak, a Szent Márton-temp|om gond-

nokának, a Klapka Cyorgy Á|talános |skola és A|apfokÚ MŰ-

vészeti |sko|a pedagógusainak és tanu|óinak, továbbá a NKE
Hadtudományi és Honvédtisztképzo Karának a rendezvény

megszervezéséhez nyujtott onzet|en segítségÜkért.

KÜ|on megkoszonjÜk az isaszegi po|gároknak és váro-

sunk vezetoinek, Hotvoni Miklos po|gármester Úrnak, Pénzes

Jonos és dr' Kordos CÓbor aIpolgármester uraknak és on-

kormányzati képvise|oknek, valamint Jon Kurdziolek ezredes

Úrnak, |engye| katonai attasénak, hogy je|en|étukke| me$isz-
te|ték rendezvényÜnket. A |engye| dé|utánon koze| kétszáz

fó vett részt'

Dr. Durr Sondor, lsoszeg díszpolgÓro

Szmolicza Jozsef, Folum uzeum, lsoszeg


