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Lengye|ekért díjat adományozott az Isaszegi MÚzeumbarátok Korének.

a kozös tÖnénelmi emlÓkek
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,,Magyarországi Lengyelekért.. dijat adomilnyozza,

A magyarországi országos Lengyel
tnkormányzat tizenki|encedik éve rendezi meg a Lász|o-naphoz, junius 2f -éhez
|egkoze|ebbi szombaton a magyarországi

|engye|ség nap1át, mivel a magyarországi |engye|ek a Lengye|országban, |engye| anyátó| szÜ|etett
Szent Lász|ó magyar kirá|yt (1o77_l095) vá|asztották védoszentjÜknek. Ő ugyanis |. Bé|a magyar kirá|ynak és Richeza
lengyel hercegnonek (ll. N/ieszko Lambert lengyel fejedelem
lányának) második fia vo|t.
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A koze| nyo|cszáz résztvevo je|en|étében me$artott Ünnepségen GÚcs Loszloné Holíno, az országos Lengye| tn-

Ez évben az Ünnepség junius 2B-án MiskoIcon, a Minorita temp|omban kezdŐdott, aho| a rend u1jáalaku|ása ota
számos lengye| szerzetes szolgá|t, és szo|gá| ma is. Most a

kormányzat e|noke koszontojében em|ékeztetett rá, hogy ez
a naP a 1orészt szétszortan é|o magyarországi |engye|ség oszszetartozásának erosítésérejott |étre. Az évek folyamán azon_
ban egyre nyitottabbá vá|t, mert egyre tobben kapcso|odnak
be o|yan magyarok is, akik tevékenységÜkke| erositik a |engye|_magyar barátságot' Jó| mutatja ezt a vá|tozást az, hogy a

budapesti |engye| temp|ombó| érkezett Kozlowski Karo| atya

dr11a|

ce|ebrálta a szentmisét a Da|árda kórus, a Krakus népi egyÜt-

tes, va|amint a Siewierz-bé|i fÚvószenekar kozremukodésé-

vel. lnnen |átványos fe|vonu|ássaI indu|t a menet a Misko|ci
Nemzeti Színház Nyári Színházához. A menet é|énkorabe|i
zász|ókka| kozépkori lengye| oltozetu |ovagok ha|adtak, majd
lengye| népvise|etrj táncosok, énekesek és zenészek kovetkeztek. Utánuk az Ünnep|Ők hosszu sora a temp|omtó| a
mintegy 5O0 méterre |évŐ színházig ért.

jutaImazottak kozott szintén szaporodik a magyar név is.

Az

Ünnepséget 1e|en|étéve| és fe|szóla|ásávaI tobbek
kozott me$iszte|te Romon Kowo|ski, a Lengye| Koztársaság rendkívÜ|i és meghata|mazott nagykovete, Andrzej
KolinowskL, a Lengye| Koztársaság budapesti konzu|átusának
vezetŐje, és Joroslow Bojoczyk, a budapesti Lengye| lntézet
i

gazgatoh elyettese

rs.

Az ÜdvÓz|o beszédek után a Szent Lász|ó-dr;at dr. Németh Szilord országgyulési képviselŐ, Csepe| polgármeste-

re kapta, míg a Magyarországi Lengye|ekéft díjat az |saszegi

M zeumbarátok Kore, a Nyíregyházi Lengye| Nemzetiségi
tnkormányzat e|noke, Birkinyi Tomis és fe|esége, Birkinyi Wieslowo, va|amint a kŐbányai Magyarországi Lengye|
Kato|ikusok Szent Adalbert EgyesÜ|etének elnokhelyettese,
Molnorné CieS|ewicz El2bieto vehette át az országos Lengyel tnkormányzat e|nokétŐ|.

val egybekotott magyar_|engyel Ünnepségek szervezéséve|
tobb mint négy évtizeden át a |engye| kult ra teryesztésében
és a kozos torténe|mi em|ékek ápo|ásában a kor pé|damutató szerepet vá||alt.

A Magyarországi

Lengye|ekért díjja| járó |engyel nye|v
em|ékp|akettet és a hozzá tartozÓ magyar nye|vri ok|eve|et

dr. CsÚcs Lász|óné Ha|inátÓ|
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egyÜtt Ünnepe|t |saszegen
az lsaszegi Mrizeumbarátok Kore részérŐ| Szotmiry Zoltin e|nok és SzendrŐ
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A színpompás, |é|ekeme|Ő Ünnepség a magyarországi |engyel népi egyÜttesek és szó|isták bemuta-

tóiva| folytatódott, majd á||ófogadássa| záru|t. Az ÜnnepségrŐl szóló rész|etes cikk a kovetkezŐ internetes

címen teki nthetŐ meg:
php?extend.B4696.
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o p. h

u/news,

Szerkesztöség

Az l969-ben

a|akult |saszegi MÚzeumbarátok Kore tevékenységénekmé|tatásánál
dr. Cstjcs Lász|óné Ha|ina kieme|te, hogy az
l B4B_ l B49-es szabadságharc isaszegi, osztrákok fe|etti gyŐztes csatájában harco|t |engyel
hósok em|ékéreaz 1972.ben e|he|yezett emléktáb|ákka|, s azok évenkéntikoszorÚzásá-

