Rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör
2005. évi beszámolója
I. negyedév
2005. január 28. Bűvész
A Magyar-Lengyel Baráti kör vezetője, Puskás Mária beszámolt a 2005. évi lengyelországi kirándulás
előkészületeiről. Ebben az évben Wisła, Bielsko-Biala, Szczyrk és környéke szerepel a programban.
Az esti műsorban bűvészeti bemutatóra került sor az
együttműködésével. Az Emlékkönybe az alábbi bejegyzés került:

előadóművész,

és

a

közönség

„Nagyon szépen köszönjük a kedves meghívást!
Mi jól éreztük magunkat, reméljük Önöknek is VARÁZSLATOSSÁ,
és emlékezetessé tudtuk tenni estéjüket!
Bízunk benne legközelebb is részesei lesznek a VARÁZSLATNAK!
Baráti üdvözlettel
Lui bűvész
és partnernője
Pécsi Orsolya
Budapest, 2005. január 28.”

2005. február 25.
A Csekovszky Művelődési Házban – a „Kerületi Lengyelekért”-díj ünnepélyes átadásával egyidőben került sor Veres Judit doktornő előadására a közösségi élet és a pszichológiai hatások közötti
összefüggésekkel kapcsolatban. Az előadást követően a 140. sz. PRO PATRIA Cserkészcsapat
parancsnok-helyettese, illetve László Zoltán, a Magyar Honvédvadász és Sport Egyesület elnöke
ismertette a szervezeteik és működésük történetét. Az Emlékkönybe Prof. Dr. Veres Judit doktornő
alábbi bejegyzése került:
„Megtisztelő volt itt lenni veletek!
Remélem nagyon sokáig lesztek így együtt Jóbarátok.
Szeretettel és tisztelettel
Prof. Dr. Veres Judit”

2005. március 6. Vasárnapi istentisztelet
A Nők Ökomenikus Világimanapja alkalmából lengyel-magyar imanapra került sor a BudapestRákosligeti Református Egyházközségben. Csekovszky Árpádné az idei imanapot szervező
Lengyelország történetéből olvasott fel részleteket, a lengyel Textust Puskás Marylla, a MagyarLengyel Baráti Kör vezetője olvasta fel. Az istentiszteletet Szabóné Zimányi Noémi lelkész vezette. Az
ezt követő fogadáson megjelent Dürr Sándor, volt Varsói magyar konzul és ifj. Buskó András, a XVII.
kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke is.

II. negyedév
2005. április 1. Magyar-lengyel népdal est
A Magyar-Lengyel Baráti Kör a CSEKO Kiállítóházban tartott magyar és lengyel nyelvű nóta és
népdal estet. A részt vevő amatőr énekesek bejegyzése az Emlékkönyvbe:
„ Tisztelettel, és nagy szeretettel köszönjük a szíves meghívást.
Csodálatos estet produkáltak önök nekünk, amit soha sem felejtünk el.
Együtt énekeltünk, családias hangulatban.
Önöknek, Kedves családjuknak, nagyon jó egészséget kívánunk.”

2005. április 29. Magyar-lengyel baráti kör estje
80 éves születésnapját ünneplő tagunk köszöntése. „STO LAT”

2005. május 20-22.: Autóbuszos kirándulás a Beszkidekbe
A Magyar-Lengyel Baráti Kör autóbuszos kirándulást szervezett a lengyelországi a Sziléziai
Beszkidekbe. A cseh, lengyel és szlovák hármas határ közelében lévő körzet Lengyelország egyik
legszebb tája. Wysla, Ustron és Koniaków település látnivalóival ismerkedett az a 43 fő, aki a
kiránduláson résztvett.
Wisla, a Sziléziai Beszkidek gyöngyszeme, Szczyrk mellett a másik jelentősebb síközpont ezen a
területen. Wisla a Visztula völgyében található, és 640-1221 méter magas hegyek veszik körül. Az
üdülőhely kb. 15 ezer szálláshellyel rendelkezik. A két világháború között mint gyógyüdülő fejlődött,
akkor nyílt meg az első uszodája. Ma már szórakozási és sportolási lehetőségek széles kínálatával
várja az ideérkezőket. Ustron a Visztula völgyének kijáratánál elterülő Cieszyni Szilézia legöregebb
települése. Első említések a helységről 1305-ből származnak. Ustron nem csak síparadicsom, hanem
gyógyüdülő is, már 1802 óta keresik fel a gyógyulni vágyók. Az üdülőváros több mint 6000
vendégággyal rendelkezik. Sípályái a Wielka Czantoria és Palenica hegyek oldalán találhatók. Nagy
előnyük, hogy hóágyúzottak, ezért akkor is lehet síelni, ha a természetes hótakaró nem elegendő.
A Beszkidekben kialakított turistaútvonal rendszernek a legfontosabb és fő útvonala, piros jelzésű Fő
Beszkidi Útvonal. Sziléziai Beszkidekben kezdődik és Żywieci Beszkideken keresztül Sandeci
Beszkidekbe és még tovább is vezet. Legmagasabb csúcsokon át, szemetgyönyörködtető, virágos
réteken és tisztásakon, patakok mentén fut. A többi oldalútvonal kék, zöld, sárga és fekete jelzésű. A
Sziléziai Beszkidekben turistaútvonal rendszere rendkívülien gazdag, az utak tulajdonképpen
mindegyik jelentősebb csúcsra és hegygerincre vezetnek.

2005. május 27. Magyar-lengyel baráti kör estje
A lengyelországi kirándulásról készült videofilm és beszámoló megtekintése.

2005. május 28. Rákosligeti Majális
A Rákosligeti Sportpályán, a XV. utcában került sor a Majális egész napos ünnepségére, melyen
fellépett a POLONÉZ Néptánc együttes is.

III. negyedév
2005. szeptember 30.
2005. szeptember 30-án, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban ünnepelte születésének ötéves
évfordulóját a Budapest, XVII. kerületben, Rákosligeten működő Magyar-Lengyel Baráti Kör. A kör
történetét Puskás Mária körvezető és Csekovszky Árpádné elevenítették fel. Az est folyamán kiállítást
is szerveztek a kör történetéből a művelődési ház kamaratermében. A baráti kör – rendszeres kulturális
programjai mellett – évente szervez kirándulást Dél-Lengyelországba is.
Az esti műsorban fellépett a bihari néptánc együttes, és a Wysłából érkezett „OCHODZITA” Zenekar.
A góral zenekar húzta a talpalávalót, így közös tánccal zárult az ünnepi rendezvény, melyen közel
százan jelentek meg.

IV. negyedév
2005. október 28.
Salátakészítő-verseny. A klub tagjai saláta specialitásaikat mutatták be.
Varga Dávid, a Magyar-Lengyel Baráti Kör új tagjának bemutatkozása.

2005. november 8.
A rákosligeti Magyarok Nagyasszonya római katolikus plébániatemplom felszentelésének 90.
évfordulójára a XVII. kerületi képző- és iparművészek alkotásaiból kiállítás nyílt a Csekovszky Árpád
Művelődési Házban, majd ezt követően a Hősök terei Általános Iskola új épületének ökumenikus
felszentelésére került sor. A rendezvényen a Magyar-Lengyel Baráti Kör tagjai is megjelentek.

2005. november 25.
Andrzejki. Barna Andor alpolgármester és Qvitt András képviselő úr köszöntése.

2005. december 16.
Dévényi Katalin, a Csekovszky Árpád Művelődési Ház igazgatója bejelentette a Karácsony-esti
műsort. Barna Andor alpolgármester köszöntötte a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat Program Bizottságát és a Magyar-Lengyel Baráti Kör tagjait a Karácsonyest alkalmából. Csányi S. Csaba, az Ascher színház színművésze Tímár Máté „És megszületett a
gyermek” c. novelláját mondta el.
Szombathy Gyula ref. lelkipásztor egy karácsonyi legendát mondott el, Selma LAGERLÖF „Krisztus
legendái” c. írásai közül. A kötet tizenegy meséje közül hétnek különös jelentőséget ad az a tény, hogy
Jézus gyermekségével foglalkoznak, azzal az időszakkal, amelyet a Biblia csupán a kor történelmi
eseményeinek vetületében mutat be, de nem ejt szót magáról a „gyermekről” és a „serdülőről”.
Lagerlöf összegyűjtött legendái is igazodnak ezekhez a történelmi eseményekhez, de mindegyik
középpontjában egy-egy nevezetes személy problémái, gondolatai és érzései nagyítódnak fel. A Jézus
születését bemutató történetben például a didergő újszülöttjének tüzet kereső apa próbálkozásai
kapnak a születés tényénél is nagyobb súlyt. Az utolsó három legenda tematikailag nem kapcsolódik
szorosan Jézus alakjához, ezeket a kereszténység értékrendjéből következő szenvedés-kegyelem, bűnbűnhődés motívumának ábrázolása kapcsolja az előzőekhez.
Mariusz Nowaczek, a rákosligeti római katolikus templom plébánosa lengyel nyelvű ünnepi imádságot
és megemlékezést tartott, amelyet Puskás Mária fordított magyar nyelvre. Budapest Főváros XVII.
kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Program Bizottsága és a Magyar-Lengyel Baráti Kör
karácsonyi ostyatöréssel ünnepelte az ünnepet.
Az est további részében fellépett a Balassi Bálint nyolcosztályos gimnázium énekkara Bartal Lajos
karnagy vezetésével.

