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 Úgy gondoltam, hogy a Miskolci Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban 
MLKÖ) tagjait, szimpatizánsait szeretném tájékoztatni a fontosabb, talán őket is érdeklő 
lengyel eseményekről, melyek városunkban, megyénkben történtek, történnek, illetve 
kisebbségi önkormányzataink háza táján zajlanak. Ez az első szám, remélem, nem veszik el 
senki a kedvemet a folytatástól! Küldj be e-mailben te is anyagot a következő számba! 
- „Adj helyet magad mellett” címmel Nemzetiségi és Kisebbségi Nap került megrendezésre 
2011. április 7-én a Miskolci Karacs Teréz Leánykollégiumban. A programra hat miskolci 
kisebbség – köztük a lengyel – fogadra el a meghívást. Minden nemzetiség röviden ismertette 
hogyan került hazánkba, majd kultúrájából adott ízelítőt. Részünkről a Drenka Polska 
együttes adott nagysikerű műsort. 
- áprilisban elhalálozott Trestyánszky József atya, Szögliget plébánosa. Hosszú, hosszú 
éveken keresztül tartotta a misét a Derenki búcsún. Április 20-i temetésén a Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzatok képviselői jelen voltak.  
- Miskolc mjv. Önkormányzatának április 14-i ülésén felszólalt Bárcziné Sowa Halina, a  
MLKÖ alelnöke, aki beszámolt a Poznanban lezajlott Lengyel-Magyar Barátság Napi 
rendezvényről, melyen városunkból 15-en vettek részt. A kiutazás Budapestről a Barátság 
expresszel történt. 
-  Zádor Tiborné - Ada néni - hosszú betegség után, 93 éves korában, 2011. április 25-én 
elhunyt. Temetése 2011.május 04-én volt a Miskolci Mindszenty Temetőben. A MLKÖ 
képviselői jelen voltak a temetésen és a közösség nevében koszorút helyetek el Ada néni 
sírján. Nyugodjál békében! 
- áprilisban ülésezett a Megyei- és a Miskolci LKÖ is. Az ülések tárgya a 2010-es és 2011-es 
költségvetés elfogadása volt. Úgy az állami, mint az önkormányzati támogatást ebben az 
évben 50-50%-al csökkentették a gazdasági nehézségekre hivatkozva! 
- április 30-án pályázat került beadásra a MLKÖ részéről az Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzathoz (a továbbiakban OLKÖ) a Miskolc, Szentpéteri kapuban található Romek 
emlékoszlop felújítására. A pályázatot Bárcziné Sowa Halina készítette. 
- május 5-én Miskolcra látogatott Anna Derbin asszony, a Budapesti Lengyel Nagykövetség 
konzulja. A nap során koszorút helyezett el Ada néni sírján, majd meglátogatta lakásán Ada 
néni fiát, akinek pénzügyi támogatást adott át a követség részéről. 
- május 13-án, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kezdeményezésére országosan 
megrendezésre került az Esélyegyenlőségi Nap. Miskolcon erre az egész napos programra a 
Hősök terén került sor. Szervezője a Miskolci Esélyek Háza volt. A rendezők meghívták a 
Drenka Polska együttest, amely fellépése során sok tapsot kapott. 
- május 14-15-én Miskolcon járt a Krakkói Magyar Centrum szervezésében a „Báthory 
expressz” című rendezvény. Első nap az Egyetemvárosban, másnap a Városház téren 
eleveníthették fel Lengyelországgal kapcsolatos emlékeiket.  
- további hírek a Miskolci LKÖ életéből a www.miskolc.hu honlapon (közérdekű 
adatok/kisebbségi önkormányzatok/LKÖ). 
Következő ismert programok:  
- június 25-én Szent László Napi ünnepség Tokajban;   - június 27-30, Zarándokút nosztalgia 
vonattal Częstochowába;               - július 24 (vasárnap) 11 órától Derenki búcsú a kápolnánál. 
Miskolc, 2011. május 17.   
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