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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ
W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU
Ikt.szám.: 18- 10/4/2010.

JEGYZŐKÖNYV
PROTOKÓŁ
amely készült a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testületének
2010. augusztus 31-én (kedden)
a Budapest XVII., Kecel u. 13. szám alatt megtartott üléséről

Jelen vannak:

Buskó András elnök,
Puskás Róbert Zoltán elnökhelyettes,
Dr. Dombóvári Antal,
Olejnik Marek képviselők

Igazoltan távol:

Bodócs István képviselő

Buskó András: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy megjelent 4 fő, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

31/2010. (08. 31.) LKÖ. hat.:
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy az alábbi napirendi pontokat veszi fel napirendjére:
1./ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi teljesítésének
elfogadása
Előadó: Buskó András elnök
2./ Egyebek
Előadó: Buskó András elnök
(4 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 1./ pontja:
A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi teljesítésének
elfogadása
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: tájékoztatja a jelenlévő képviselőket, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Gazdasági Irodájának Számviteli
Csoportja elkészítette a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. év I. félévi
költségvetésének teljesítéséről szóló kimutatást. A kisebbségi önkormányzatnak a 2010. év I.
félévi költségvetése teljesítését határozattal kell elfogadnia.
32/2010. (08. 31.) LKÖ. hat.:
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi
költségvetése I. félévi teljesítését a határozat mellékletét képező 1. és 2. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:
Eredeti kiadási előirányzat:
Módosított kiadási előirányzat:
Teljesített kiadási főösszeg:
Eredeti bevételi előirányzat:
Módosított bevételi előirányzat:
Teljesített bevételi főösszeg:

1.396 E Ft
1.823 E Ft
719 E Ft
1.396 E Ft
1.823 E Ft
1.109 E Ft

Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(4 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 2./ pontja:
Egyebek
a) A lengyel iskolai oktatás támogatása
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: javasolja a megjelent képviselőknek, hogy az Országos Lengyel Nyelvoktató
Iskola évnyitóját a 2010. évi kisebbségi pályázaton elnyert összegből 50 E Ft-tal támogassák.
33/2010. (08. 31.) LKÖ. hat.:
1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete által a 2010. évi kisebbségi pályázaton jóváhagyott „1. A kisebbségi
nyelv oktatása (iskolán kívül), Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola: tanévnyitó” témára
elnyert 50 E Ft-ot az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola támogatására biztosítja. A
támogatás idegen nyelvű könyvek vásárlására használható fel az iskolai oktatás céljára.
2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete elnöke
útján felkéri Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterét, hogy az
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Országos Lengyel Nyelvoktató Iskolával a szerződést kösse meg az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül, az
elszámolásra: 2010. szeptember 30., számla ellenében
(4 igen szavazat, egyhangú)
b) A Magyar-Lengyel Baráti Kör 10 éves évfordulójával kapcsolatos ünnepség támogatása
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Magyar-Lengyel Baráti Kör
szeptemberben tartja a megalakulásának 10 éves évfordulójával kapcsolatos ünnepséget,
melyet a kisebbségi pályázat 3. témára elnyert forrásból 200 E Ft-os támogatásra javasol.
34/2010. (08. 31.) LKÖ. hat.:
1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete által a 2010. évi kisebbségi pályázaton jóváhagyott „3. Művészeti,
kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, a Magyar-Lengyel Baráti Kör
támogatása: hagyományőrző programok a Csekovszky Árpád Művelődési Házban:
Magyar-Lengyel Baráti Kör 10. évfordulója, lengyel énekegyüttes fogadása” témára
elnyert 200 E Ft-ot a Magyar-Lengyel Baráti Kör megalakulásának 10. évfordulója
megünneplésére, a lengyel énekegyüttes fogadásával kapcsolatos költségekre biztosítja.
2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete felkéri
elnökét, hogy a Magyar-Lengyel Baráti Kör vezetőjét tájékoztassa az 1. pontban foglalt
döntésről.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal, az elszámolásra: 2010. szeptember 30., számla ellenében
(4 igen szavazat, egyhangú)
c) Beszámoló iskolán kívüli lengyel táborok szervezésével kapcsolatban
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII.
kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére a Budapest
Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által 2010. július 1-14. között, RymanówZdrójban szervezett nyári táborban Benczes Laura részvételét 35 E Ft-tal, a 2010. július 27augusztus 4. között Gdanskban szervezett nyári táborban Andrási Bernadett, Balogh
Mercédesz, Balogh Dzsenifer, Újhelyi Zoltán gyermekek részvételét 58 E Ft-tal támogatta.
35/2010. (08. 31.) LKÖ. hat.:
1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a 2010. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére utólagosan
támogatja a Budapest Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által 2010. július 114. között, Rymanów-Zdrójban szervezett nyári táborban Benczes Laura részvételét 35
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E Ft-tal valamint a 2010. július 27-augusztus 4. között Gdanskban szervezett nyári
táborban Andrási Bernadett, Balogh Mercédesz, Balogh Dzsenifer és Újhelyi Zoltán
részvételét 58 E Ft-tal.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal, az elszámolásra: számla ellenében
(4 igen szavazat, egyhangú)
d) Beszámoló az eltelt időszakban szervezett programokról
Előadó: Buskó András elnök
o Diadal 30
A Diadal úti Általános Iskola 30. évi évzáró ünnepi gálaműsorát
mutatta be a Vigyázó Sándor Művelődési Házban 2010. május 28-án
este.
A műsorban szép és érdekes tánc-, zenei és meseprodukciók
szerepeltek, köztük Csetényi Anikó Fajankó c. mesejátéka.
Az ünnepi műsorban a magyar-lengyel kapcsolatok jegyében lengyel
táncok is szerepeltek, melyeket Balogh Patrícia tanított be a
gyerekeknek.
Az est fővédnöke Horváth Tamás alpolgármester és Dr. Piláth
Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke voltak. A vendégek
között megjelent Buskó András, a Budapest XVII. kerületi Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat elnöke is.

o „Szabadon a szabadban” – CHOPIN-PIKNIK a zeneszerző gödöllői szobránál
Nyárköszöntő improvizatív szabadtéri Chopin-variációk
A Lengyel Intézet és a gödöllői Chopin Zeneiskola közös szervezésében május 29-én, szombaton
rendhagyó szabadtéri programösszeállításra került sor Budapest határán túl, a zöldben. Fryderyk
Chopin eddig kevéssé ismert szobránál, piknikkel egybekötött improvizatív zenei, színházi, és
táncprodukciók várták a látogatókat. A klasszikus interpretációkban bővelkedő gazdag bicentenáriumi
programok mellett szerettük volna, ha a kortárs kultúra a saját nyelvén és eszközeivel fogalmazhatja
meg Chopinhez való viszonyát.

Közreműködő művészek: Márkos Albert – cselló, Pozsár Máté – zongora, Gemza Péter – tánc
valamint az Artus Színház. Szervezők: Lengyel Intézet, F. Chopin Zeneiskola (Gödöllő)
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Magyarországon található az egyik legérdekesebb és leghányatottabb sorsú Chopin-szobor. Margó
Ede 1929-es alkotása jelenleg a gödöllői F. Chopin Zeneiskola udvarán található. A fővárosi
pályázatra jelentkező neves magyar szobrász célja Chopin magával ragadó romantikus zenéjének
szimbólumokba ültetése volt, ezért helyezett a zongorája mögött alkotó zeneszerző elé egy zenei
extázisban lévő táncospárt. A szobor-együttes megbotránkoztatta a korabeli közízlést, ezért a város
csak jóval a szobor elkészülte után vásárolta meg az emlékműve t. Eredetileg a Horváth-kertben
akarták felállítani 1930-ban, de csak 1938-ban avatták fel a kőbányai Szent László téren. A
világháborút szerencsésen átvészelte, majd 1948-ban raktárba került. Több helyen tárolták, a hetvenes
évek végén Szentendrén állították ki. 1983. decemberében a gödöllői zeneiskola igazgatójának
javaslatára a Grassalkovich-kastéllyal szemközti zeneiskola kertjében helyezték el, az iskola pedig
ekkor vette fel Chopin nevét.

o 2010. június 10. „KERÁMIA PÁRBESZÉD” Kiállítás
A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára „KERÁMIA PÁRBESZÉD Válogatás a
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep anyagából” c. kiállításának megnyitására
2010. június 10-én 17 órakor került sor a múzeum földszinti kiállítótermében.
A kiállítást Krawczun Halina keramikusművész, a művésztábor művészeti vezetője valamint
Nagy Johanna – a Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep vezetője nyitotta meg. A kiállítást
Keményffy Gábor képzőművész mutatta be. A zenei hátteret Nemes Gábor (gitár) és
Munkácsi Ádám (fuvola) biztosították.
A kiállítás 2010. augusztus 31-ig látogatható kedd-szerda-csütörtök 12-16 óra között (előzetes
egyeztetés alapján más időpontban is)
Sponzorzy-Támogatók: GébArt - Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne; GébArt
Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg, Centrum Kultury im. Dezső
Kereszturyego, Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, Warszawa

o RÁZENE „Kis” Fesztivál
2010. június 10.-én a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (1173 Budapest, Pesti út 113.)
Gálakoncertre került sor. A műsorban közreműködött: a Bartók Béla AMI Ifjúsági
Vonószenekara, a Bartók Béla AMI kiemelkedő növendékei, az iskola művésztanárai és
művészvendégei valamint a RÁZENE Városi Fúvószenekar.
Deli Csaba karnagy, a zeneiskola igazgatója nyugdíjba vonulása alkalmából címzetes
igazgatói kinevezést kapott. Az ünnepi köszöntőt Riz Levente, Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente polgármestere tartotta.
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Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete – a 16/2003.
(02.26.) LKÖ határozatban megfogalmazott feltételek figyelembevételével – a 12/2010. (02.
05.) LKÖ. határozatában úgy döntött, hogy a 2009. évi kiemelkedő tevékenysége alapján a
2010. évben „A Kerületi Lengyelekért”-díjat a RÁZENE Városi Fúvószenekarnak
adományozza. A díjat a Gálakoncert keretében Buskó András elnök adta át Deli Csaba
karnagy úr részére.
o „A Lengyel pápa visszatérése Magyarországból Lengyelországba”
2010. június 12-én, szombaton „A Lengyel pápa visszatérése Magyarországból
Lengyelországba” cím alatt nyílt meg Babusa János szobrász kisplasztikai kiállítása a Duklai
Történeti Múzeumban. 2008. márciusában a Krosnói Járás delegációjának jelenlétében
szentelték fel Babusa János egész alakos pápa szobrát Rákoshegyen, most a szobor
egészalakos másolata került kiállításra a múzeum aulájában.
A kisplasztikákat és képeket tartalmazó kiállítást Jan Juszczak starosta és Horváth Tamás
alpolgármester nyitotta meg. A kiállítást Aleksandra Żółkoś ismertette.

Másnap, vasárnap Duklai Szent Jánosra emlékeztek a duklai kolostor templomában megtartott
kórustalálkozón, melyen a helyi egyházi kórusokon kívül a Budapest Főváros XVII.
kerületéből érkezett „Rotunda” Énekegyüttes is fellépett Mózer Annamária karnagy
vezetésével.
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o „Arany Érmek” átadása
2010. június 25-én Andrzej Krzysztof Kunert, a Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
(a Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács) főtitkára a Lengyel Köztársaság Budapesti
Nagykövetségén Karol Biernackinak, Bros Stanislawnénak, Buskó Andrásnak, dr. Csúcs
Lászlónénak, Eugeniusz Koreknek, Florianska Jadwigának valamint Andrzej Wesełowskinak,
a Magyarországon a lengyel emlékhelyek megőrzése érdekében kifejtett munkássága nyomán,
az 1975. július 15-én alapított I. fokozatú „Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej” kitüntetést adományozta.

Andrzej Krzysztof Kunert méltatta Magyarországnak a lengyel menekültek érdekében
kifejtett hathatós segítségét, Karol Biernacki pedig a kitüntettek nevében megköszönte a
kitüntetést.
Dr. Csúcs Lászlóné, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte
Marcin Sokołowki konzul úrnak és Buskó Andrásnak, az Országos Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat elnökhelyettesének a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben helyreállított lengyel
parcella érdekében kifejtett segítséget.
Szent László ünnepségsorozat
A felújított lengyel parcella felszentelése a rákoskeresztúri köztemetőben és Egerben
2010. június 25-én, szombaton a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben lévő lengyel parcella
felszentelésére került sor. A 108 db sírkereszt és az újonnan felállított kőkereszt a lengyel
állam pénzügyi támogatásával valósult meg.
A vendégek és a lengyel Határőr Zenekar a felújított lengyel katonai parcellához vonultak,
ahol Marcin Sokołowski, a Lengyel Köztársaság magyarországi konzulja köszöntötte a
megjelent vendégeket. Andrzej Krzysztof Kunert, a Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa (a Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács) főtitkára méltatta a lengyelmagyar történelmi kapcsolatokat, Magyarország II. világháború alatt nyújtott hathatós
támogatását és az Új Köztemetőben lévő lengyel parcella felújításához nyújtott segítséget.
Ezt követően dr. Simicskó István, a HM államtitkára emlékezett meg az ezeréves barátságról,
a magyarság és a lengyelek közös kapcsolatáról, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök úr első külföldi útja is Lengyelországba vezetett. A történelmi hagyományokat
tovább kell folytatni, és a kapcsolatokat erősíteni kell.
Ezt követően közös Sławomir Żarski ezredes, püspöki rangú tábori lelkész imádsága
következett, majd megkoszorúzták a temetőben felállított emlékművet.
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Az ünnepségsorozat Egerben folytatódott, ahol Habis László polgármester fogadta a

vendégeket és a Kisasszony temetőben felszentelték az itt lévő lengyel sírokat is.

Szombaton este a tokaji Rákóczi Pincében Májer János polgármester úr köszöntötte a lengyel
delegációt. Kiemelte, hogy Tokaj valamint Krosno és Tarnów ősi borkereskedelmi
kapcsolataira építve a város is fontos lengyel kapcsolatokat ápol. Krosnoban a Portius
Borházzal mai napig fennálló kapcsolataik vannak. Sajnálatos, hogy az idei esős időszak mind
Magyarországon, mind pedig Lengyelországban súlyos károkat okozott, de erős hittel az
újjáépítések megindulhatnak.
Szabolcsban a lovagkirályra emlékeztek
2010. június 27-én vasárnap harmadik alkalommal rendeztek Szent László királyunk
tiszteletére vasárnap egész napos ünnepségsorozatot Szabolcs Községben.
Az ünnepségen lengyel és magyar meghívottak egyaránt részt vettek. Az ünnepi esemény
társrendezői, akiknek védőszentje Szent László: Országos Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat, Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőrfőkapitányság, mint a Határőrség jogutódja. Az ünnepség díszvendégei:
Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete, Fodor Lajos, a Honvédelmi
Minisztérium közigazgatási államtitkára.
Szabolcs községben Szent László király történelmi örökségéről valamint Lengyelország és
Magyarország évszázadokon átívelő barátságáról emlékeztek meg. A küldöttségek és a Szent
Korona másolata hajón érkezett meg a Tisza-menti településre. Az ünnepélyes fogadást
követően hagyományőrzők és lovas huszárok által vezetett, több mint kétszáz főből álló
menet a földvár előtti színpadra vonult át.
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Az ünnepség díszvendégei Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete és
Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára voltak. Az ünnepségen
megjelent Dr. Karakó László országgyűlési képviselő úr is. Seszták Oszkár, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte a lengyel és magyar delegációt. Lakatos Dénes Szabolcs
Község polgármestere fogadta a vendégeket.
Az eseményen Jan Borkowski, a Lengyel Köztársaság külügyminiszter-helyettese levélben
üdvözölte a jelenlévőket. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára beszédében úgy fogalmazott, hogy mai napig töretlen a hit Szent László
örökségében, valamint a lengyel-magyar megbonthatatlan barátságban. Az államtitkár szerint
mind a magyar, mind pedig a lengyel népnek tisztelnie kell hagyományait, mivel csak így
maradhatnak meg az emberiség emlékezetében.
Szabolcs községbe azért jöttünk el, hogy ismét együtt legyenek magyarok és lengyelek, úgy
ahogy együtt voltunk az elmúlt ezer évben - jelentette ki dr. Simicskó István, a HM
államtitkára. A magyarság nem volt, s nem marad egyedül a jövőben sem a Kárpátmedencében, a lengyel barátainkra mindig számíthatunk - fűzte hozzá. A honvédelmi tárca
államtitkára példaként állította az utókor elé a lovagkirály feddhetetlen életét, szolgálatát az
országért, s egyben figyelmeztetett arra, hogy Szent László örökségének "mindig ott kell
lennie a szívünkben".
A magyarországi lengyelség és Szabolcs megye napja ökumenikus istentisztelettel, majd a
református templomnál a lovagkirály szobrának megkoszorúzásával folytatódott. Roman
Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete rövid köszöntőjében arról beszélt, a
két nemzet barátsága egyedülálló jelenség, kivételes érték. "Ismert, de soha nem elégé
hangsúlyozott tény, hogy a Magyarországra érkező lengyelek mindig szerető otthonra leltek,
lelhettek magyar földön úgy, hogy a házigazdák sokszor tehertételt vállaltak a befogadással" emlékeztetett.
Az ökumenikus istentiszteletet Berta Tibor ezredes, a Magyar Honvédség tábori püspöksége
általános helynöke, Sławomir Żarski ezredes, püspöki rangú tábori lelkész, Szatankó Gyöngyi
evangélikus, dr. Gaál Sándor református és Iski István görög katolikus esperes celebrálta. A
református templom melletti Szent László szobornál közös koszorúzásra került sor. A
nagykövet megköszönte a magyar kormány által a honi lengyelség számára biztosított jogi és
intézményes kereteket, s kifejezte reményét, hogy a jövőben a lengyel kisebbség még
hangsúlyosabban vehet részt a közügyek alakításában. Roman Kowalski példamutatónak
nevezte a honi lengyelség közösségének munkáját, s köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki
részt vett a magyarországi lengyelség életének szervezésében.
Csúcs Lászlóné, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében Szent
Lászlót a magyarországi lengyelség patrónusának nevezte. Mint mondta, különleges hely
Szabolcs az otthoni és a Duna-Tisza közén letelepedett lengyelek számára, mivel a honfitárs
magyar király közel ezer éve itt hirdette ki nevezetes egyházi és állami törvénygyűjteményét.
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Azóta sok év eltelt, de a két nép közötti kapcsolat máig vitathatatlan barátságnak számít - tette
hozzá az elnök.
Az eseményen átadták a szervezet által létrehozott Szent László-díjat is, melyet idén Marcin
Sokołowski, a Lengyel Köztársaság magyarországi konzulja kapott. Magyarországi
Lengyelekért-díjban a Budapest Főváros XVII. kerületben működő Magyar-Lengyel Baráti
Kör (Rákosliget), Rémiás István, a sajószentpéteri lengyel kisebbségi önkormányzat elnöke,
valamint Mészáros Vanda, a Bem József Kulturális Kör aktivistája részesült.
o Grunwaldban jártunk
Lengyelországi utazásunk során 2010. július 27-én Grunwaldban jártunk, ahol részt vettünk a
csata 600. évfordulója alkalmából megrendezett emlékünnepségen. A hatodik centenárium
ünnepnapján megrendezett programon 200 ezer néző valamint több mint kétezer lovag vett
részt. A reggeli ünnepélyes zászlófelvonáskor már lehetett tudni, hogy kánikulai hőség lesz.
Aznap 40 0C hőmérséklet volt, 10 személyt mentők szállítottak a kórházba.

A délelőtti programon csak úgy tudtunk részt venni, hogy rendőri felvezetéssel, egy katonai
buszt követve jutottunk az emlékmű közelébe. Henryk Jan Kacprzyk, Grunwald
polgármestere meghívásával a magyarországi lengyelség képviseletét láttuk el. A reggeli
órákban közel tíz kilométeres autósort megelőzve jutottunk az emlékmű közelébe.
A magyarországi lengyelek nevében virágot helyeztünk el az emlékmű közelében lévő
kápolna romjainál, majd a nagy hőségre való tekintettel elhagytuk az ünnepség helyszínét.
Ekkor még érkeztek a gyalogosok, a parkolási helyhiány miatt közel húsz kilométeres autósor
torlódott fel.
Az ütközet rekonstrukcióját már nem vártuk meg, meg a tűző napon lehetetlen lett volna
tovább tartózkodni. Ennek ellenére nagyszerű élményben volt részünk.
e) Beszámoló a lengyel települési kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: Budapest Főváros XVII. kerület Helyi Választási Bizottsága 2010. október 3.
napjára tűzte ki a lengyel települési kisebbségi önkormányzati választást. Buskó András és
Buskó Gábor Balázs a Bem József LKE valamint a Szent Adalbert Egyesület, Olejnik Marek
és Puskás Róbert Zoltán a Szent Adalbert Egyesület támogatását nyerte el, és lett
képviselőjelölt.
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f) Beszámoló a 2010. évi nyári lengyelországi kirándulásról
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy 2010 nyarán Lengyelországba
utazott, és az alábbi útvonalat járta be családjával:
1. nap: július 12. Budapest – Česky Těšín – Cieszyn – Bielsko-Biala 445 km
2. nap: július 13. Bielsko-Biala – Pszczyna – Katowice – Będzin – Częstochowa – Kłobuck –
Roszkowice – Byczyna – Słupia pod Kępnem – Kępno – Kalisz 379 km
3. nap: július 14. Kalisz – Pleszew – Gołuchów – Kalisz – Opatówek – Błaszki – Zduńska
Wola – Łask – Pabianice – Łódź 201 km
4. nap: július 15. Łódź – Zgierz – Warzyce – Piątek – Tum (Łęczyca közelében) – Łęczyca –
Kutno – Płock 164 km
5. nap: július 16. Płock – Bielsk – Drobin – Raciąż – Glinojeck – Mława – Nidzica –
Olsztynek – Olsztyn 195 km
6. nap: július 17. Olsztyn – Grunwald – Stębark – Ostróda – Olsztyn 144 km
7. nap: július 18. Olsztyn – Barczewo – Biskupiec – Reszel – Święta Lipka – Kętrzyn –
Gierłoż – Giżycko 168 km
8. nap: július 19. Giżycko – Olecko – Bakałarzewo – Suwałki-Zglini – Suwałki – Wigry –
Augustów – Białystok – Tykocin – Góra Strękowa – Wizna – Piątnica – Łomża 364 km
9. nap: július 20. Łomża-Kanarzyce – Ostrołęka – Różan – Pułtusk – Serock – Nowy Dwór
Mazowiecki – Varsó 224 km
10. nap: július 21. Varsó – Radom – Szydłowiec – Wąchock – Starachowice – Ostrowiec
Świętokrzyski – Krzemionki Opatowskie – Baltów – Opatów – Sandomierz
11. nap: Sandomierz – Koprzywnica – Łoniów – Cmolas – Kolbuszowa – Rzeszów – Krosno
–Budapest 573 km
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Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy már közel 230 helyen járt
Lengyelországban, ezzel kapcsolatban mintegy 250 oldalas kézirat áll rendelkezésre. Kéri a
képviselőket, hogy a könyvkiadáshoz az erkölcsi támogatást adják meg.
36/2010. (08. 31.) LKÖ. hat.:
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy az elnöke által Lengyelország mintegy 230 helységéről elkészített kézirat
kiadásához lehetőségeihez képest minden segítséget megad, és annak kiadását
erkölcsileg támogatja.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(4 igen szavazat, egyhangú)
Buskó András: más észrevétel, javaslat nincs, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dr. Dombóvári Antal
jegyzőkönyv hitelesítő

Buskó András
elnök

