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A magyar-lengyel barátság napia
20|4. március zt-én (csÜtiirtiik) |6 rírakor a Falum zeumban

A rendezvényt az |saszegi Muzeumbarátok Kore és a Falu-

muzeum most elso a|kalomma| szervezte meg, hagyomány-
teremtŐ cé||al'

A Magyar Koztársaság országgyŰ|ése 2oo7. március l4-
én a 11/2oo7' számÚ határozatáva| március 23-át a ma-
gyar_lengye| barátság napjává nyilvánÍtotta. Ezt a napot a

Lengyei Koztársaság Nemzetgyulése is a lengyel_magyar
barátság napjává nyilvánította annak érdekében, hogy mi

magyarok és lengye|ek minden évben kozosen unnepe|jÜk

meg a két nép barátságát.

,,|Saszeg a |engye|_magyar barátság je|képe,, _ ífta 1972-
ben a Lengye|ország címŰ fo|yoiratban néhai Zenon Tar-

nowski |engye| dip|omata, kulturá|is attasé, késŐbbi buda-
pesti |engye| konzu|, |saszeg nagy barátja és népszer sÍtoje'

,,Mi igyekszÜnk Tarnowski tanácsos r, továbbá Domszky
Pál, a |engye|_magyar kapcsolatok kutatója és ápo|oja, vala-

mint Szathmáry Zo|tán mÚzeuma|apító nyomdokain ha|ad-

va továbbra is a magyar-|engye| barátság je|képe maradni,
és ápolni népeink és országaink torténe|mi kapcsolatait és
hagyományait' Ezért most a magyar_|engye| barátság nap-
ja a|ka|máva| szeretnénk megem|ékezni a két nép ezeréves
barátságáró|,, _ mondta bevezetŐjében Szmo|iczo JÓzsef, a

FaIumÚzeu m munkatársa'
A rendezvény e|so részében dr. Durr Sindor, Isaszeg

díszpo|gára tartott elóadást Condo|atok a magyar_|engye|

barátságro| címmel. Ezt kovetoen a K|apka Cyorgy Álta|ános

|skola és A|apfoku Muvészeti |sko|a tanárainak és novendé-
keínek színvonalas mtjsora kovetkezeIÍ.. TÓth Benedek ErnŐ

gimnáziumi tanu|o a Kakukk Jankó címu lengye| népda|t

éneke|te e|, Horvith lzobello pedig Antoni Langie A Lengyel
|égió da|a címu versét szava|ta. Vorgo Virog isko|ás gyerekek
dolgozataibó| Mi a barátság? címme| o|vasott fe| rész|eteket'

Ecseri Csenge fuvo|án |engye| kortáncot adott e|o, Sz|jorto
B|onko pedig Petofi Sándor Az erdé|yi hadsereg címrj versét
szava|ta el' A K|apka Cyorgy Á|ta|ános Isko|a és AM| énekka-
ra a7 ,,|Sten, ki Lengyelhont...,, kezdetŰ katolikus himnuszt
lengye|u| éneke|te e|. A színvona|as rendezvény a Bo|dog-

aSSZony anyánk kezdetu magyar népi himnusz hangaiva| zá-

ru|t. A rendezvény végén fi|met néztÜnk meg a magyar_len-
gye| barátságró|.

Megem|ékezésÜnket me$iszte|te jelenlétéve| Hotvoni
Miklos po|gármester Úr és Mészoros CusztÓvné képviselŐ

asszony.

Koszonet i||eti a szép délutánért MolnÓrné Ruck Judit
igazgato asszonyt, továbbá a felkészÍtó tanárokat ' Hirbik
Zstlzso, Horkoi Zsuzsonno, Hernyes VirÓg, Fercsikné Hoosz
Veroníko, Tothné Ágoston Viktorio, Bene Sondorné és Tuz

Anito tanárnoket, és természetesen a szerep|ő diákokat.

Szmoliczo Jizsef, o Folumuzeum munkotorso


