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A Magyar-Lengyel Baráti Kör
2018. évi beszámolója
I. negyedév


2018. február 10. — Magic Hajnalka gyermekprogramja

2018. február 10-én a Csekovszky Árpád Művelődési Házban Magic Hajnalka tartott
varázslatos gyermekprogramot a Magyar-Lengyel Baráti Kör felkérésére. A rendezvény célja,
hogy a kerületi lengyel programokba a gyermeket is be kell vonni. Minden iskolában jelmezbál
volt ebben az időszakban. Kevesen vettek részt a rendezvényen. Későbbi időszakban, szívesen
részt vennének az András napi rendezvényen.
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II. negyedév


2018. április 27. – zenés műsor a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a MagyarLengyel Baráti Körben

2018. április 27-én, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a Magyar-Lengyel Baráti Körben
zenés műsorra került sor Joós Tamás előadásában.

III. negyedév


2018. május 25. Świątniki Górne ifjúsági zenekarai a rákosligeti Csekovszky Árpád
Művelődési Házban, a Magyar-Lengyel Baráti Körben.

2018. május 25-én, a Magyar-Lengyel Baráti Kör meghívására a Świątniki Górne ifjúsági
zenekara lépett fel a rákosligeti Csekovszky Árpád Művelődési Házban. A rendezvényen Buskó
András és Puskás Róbert Zoltán köszöntötték a vendégeket a Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat nevében.
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2018. május 25. — Albert Ferenc könyvbemutatója a Magyar-Lengyel Baráti Körben.

2018. május 25-én, a Magyar-Lengyel Baráti Körben bemutatásra került Albert Ferenc
nyolcadik kötete, melynek címe HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁMBAN III. — DUNÁNTÚLŐRVIDÉK-MURAVIDÉK-DÉLVIDÉK. A könyv megjelentetéséhez Budapest Főváros XVII.
kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 50 ezer Ft támogatást nyújtott.
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2018. május 17-20. — A rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör lengyelországi látogatása
2018. május 17-20. közötti lengyelországi látogatás során a STUDIO FILMÓW
RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ rajzfilmstudióban megemlékeztek a nagysikerű lengyel
Lolka és Bolka rajzfilmről.

A Lolka és Bolka (eredeti cím: Bolek i Lolek) lengyel televíziós rajzfilmsorozat, amelyet
először 1963 és 1986 között adtak le. Władysław Nehrebecki saját fiairól, Janról és Romanról
mintázta őket. A sorozat a két testvérről és kalandjairól szól, melyek legnagyobb részt a
szabadban játszódnak. Első megjelenésük 1964-ben történt. Lengyelországban a TVP-n
sugározták. A két szereplő neve a lengyel Bolesław és Karol nevek becenevéből ered. Angol
nyelven a sorozatot Jym & Jam, illetve Bennie and Lennie címen sugározták.
A magyar cím valószínűleg fordítási hibából ered, ugyanis a Lolka és Bolka a szereplők
neveinek (Bolek és Lolek) nem alanyesete, hanem birtokos esete.

Néhány epizód a Nickelodeon gyerekcsatorna Pinwheel című műsorán belül volt látható. 1973ban a készítők eleget tettek a női nézők kérésének, és létrehozták Tola karakterét. Első
megjelenése a Tola érkezése című epizódban volt, összesen harminc részben szerepelt. A 150
epizód legtöbbje párbeszéd nélküli. Kivételek a filmek, illetve a sorozat 1980 utáni részei.
A Lengyel Népköztársaság idején Lolka és Bolka figuráját számos formában gyártották.
Akciófigurák, játékok, filmek, képeslapok, stb, melyek napjainkban a Dobranocek múzeumban
láthatóak. Készültek még számítógépes játékok, kifestő könyvek, képes könyvek is. A lengyel
rajzfilmek között a Lolka és Bolka minden idők legsikeresebbjének számít. A sorozat számos
országban volt népszerű, és azon rajzfilmek egyike, melyeket Irán is engedett műsorra tűzni
az 1979-es forradalom után. A sorozat a szocialista nevelés eszközeként készült, mint
a Kisvakond is, és a készítők munkáját mindig cenzorok figyelték.
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IV. negyedév


2018. november 30. — Andrzejki a Csekovszky Árpád Művelődési Házban

2018. november 30.-án, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a Krosnoi járásból érkezett
ifjúsági vokál lengyel patrióta és más dalokat adott elő, a szünetben Albert Ferenc a galíciai
katonai temetőkről készült fotóiból vetítettképes előadást tartott. Nagy háború zajlott le Nyugat
Galícia földjén az 1914–15-ös években, a legnagyobb, ami hatalmába kerítette a világot a
történelmi időkben.

Lengyel gyerekek Iwonicz-Zdrójból a hagyományos Andrzejki ünnepségen

Kis-Lengyelországot szinte felszántják az I. világháborús katonai temetők – a hősöknek járó
tiszteletadás és a múlt feletti elgondolkozás megannyi emlékhelyei. Az egész gorlice-tarnówi
járás egyik legreprezentatívabb, 91. sz. katonai temetője a Temető-dombon fekszik Gorlicében
és az osztrák–magyar, orosz és német hadsereg mintegy 1000 katonájának földi maradványait
rejti, akik 1915. május 2. és 5. között vesztették életüket a gorlicei ütközetben. A limanowai
368 sz. Jabłoniec temető és a magyar Muhr Ottmár ezredes neoreneszánsz mauzóleumkápolnája az osztrák–magyar és orosz hadsereg katonáinak állít emléket, akik 1914
decemberében vesztették életüket a Jabłoniec-dombért folytatott csatában. 1914. december 11–
12-én, ezredes urukkal együtthalt huszárok drága vérének, kemény öklének, szótlan magyar
hűségének emlékére. – hirdeti az emlékmű Molnár Ferenc író tollából származó, magyar nyelvű
felirata.
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2018. december 14. — Lengyel karácsony a Csekovszky Árpád Művelődési Házban

Karácsonyi ünnepség a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Körben, a Csekovszky Árpád
Művelődési Házban. Beáta református lelkészasszony imádsággal emlékezett Geiger
Józsefnére, nemrég elhunyt tagunkra. Albert Ferenc verssel köszönte a 70 éves Huszár Imre
barátunkat. Joós Tamás karácsonyi énekeket adott elő. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
kívánunk!
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