
A miskolci gyerekek már átadták a stafétát 
 
2011. május 28-án, a miskolci Fazekas-Istvánffy általános iskola meghívására a lengyelországi Szilézia 
megyéből, Goczałkowice Zdój településről érkezett az a 20 fős, általános iskola alsó tagozatos 
focicsapat, amely a sportversenyek keretében már át is vette jelképesen a magyar diákoktól az uniós 
stafétabotot. 
 
Délelőtt 10 órakor az iskola udvarán Kascsák Ferenc, igazgató úr köszöntötte a csapatokat, majd Kovács 
Józsefné önkormányzati képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Bárcziné Sowa Halina, a Miskolci 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat alelnöke és Nowackiné Tóth Katalin az Europe Direct Miskolci Iroda 
vezetője lengyel nyelven hívta fel a figyelmet a sportesemény jelentőségére és kívánt sok sikert a 
csapatoknak. 
 
Ezután a stafétával kezdett a négy csapat (2-2 magyar és lengyel). Ennek keretében a lengyel fiatalok 
át is vették a staféta botot, látszott, hogy jól áll a kezükben, stabilan tartják! Ezen teljesítményükért 
emlékérmet kaptak a versenyzők. 
 
Következtek a várva várt focimérkőzések. Itt bizony a lengyelek szerepeltek jobban. Az első és a 
második helyet is ők szerezték meg, míg a hazai csapatoknak – döntetlen miatt – a harmadik hely jutott. 
A fazekasok felkészítője Szűcs Ibolya tanárnő volt, a lengyeleké Mateusz Piesiur úr. A játékvezetők Réz 
Attila és Szemes Antal urak voltak, az iskola nyugalmazott testnevelő tanárai. Sportszerű összecsapások 
voltak, sérülés nem történt. 
 
A gyerekek részére az ajándékcsomagokat, illetve az első csapatnak a trófeát Kovács Józsefné képviselő 
asszony adta át. Záró beszédében ígéretet tett arra, hogy 2012-ben támogatni fogja az iskola 
csapatának kiutazását a visszavágóra. 
 
A díjkiosztás után a lengyel vendégek megnézték az iskolát, majd az előcsarnokban a két nép közös 
történelmi múltját bemutató lengyel-magyar nyelvű kiállítást. A rendezvény végén az igazgató úr látta 
vendégül a csapatokat és kísérőiket, melyen Adam Maćkowski úr, a lengyel csoport vezetője köszönte 
meg a szíves fogadtatást és a jó szervezést. 
 
A rendezvényt támogatta: 
 

 Miskolc város Önkormányzata, 
 a Fazekas-Istvánffy általános iskola, 
 az Europe Direct Miskolci irodája, 
 a Miskolci Lengyel kisebbségi Önkormányzat. 
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