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- 2011. május 28-án egész napos sportrendezvény volt a Miskolci Fazekas úti iskolában. A 
Szilézia megyei, konkrétan Goczałkowice Zdój településről érkezett az a 20 fős, általános 
iskola alsó tagozatos focicsapat (kísérőikkel 40-en voltak), amely a helyi iskola csapataival 
vívott sportversenyek keretében már át is vette jelképesen az Európai Uniós staféta botot a 
magyaroktól. Sok sikert Lengyelország a második féléves elnökség alatt!  
A rendezvény szervezői Nowackiné Tóth Katalin és Bárcziné Sowa Halina voltak. 
Támogatók: Kovács Józsefné önkormányzati képviselő és az Europe Direct Miskolci 
Irodája. 
- június 15-én volt a Miskolci Akadémiai székházban az magyar-lengyel EU elnökség 
átadásával kapcsolatos konferencia. A rendezvényen előadást tartott többek közt Dr. Kriza 
Ákos úr, Miskolc polgármestere, Baranyai Gábor úr, a Külügyminisztérium EU-ügyekért 
felelős helyettes államtitkára, Agata Zajega úrhölgy, Lengyel Köztársaság Nagykövetségének  
I. o. tanácsosa. A rendezvényt Nowackiné Tóth Katalin és Bárcziné Sowa Halina szervezte. 
- június 25-én a Megyei LKÖ szervezésében 40 fő volt Tokajban a Magyarországi Lengyelség 
Szent László Napi ünnepségén. 
- június 27 és 30 között a Miskolci LKÖ képviselői is részt vettek a lengyelországi vonatos 
zarándokúton. A programban Krakkó-Częstochowa-Stary Sącz magyar vonatkozású 
kegyhelyeinek felkeresése volt. Nagyon szép és tartalmas program volt. 
- július 4 és 15 között a Miskolci LKÖ egy fővel segítette a Miskolci Lévay József 
Református Gimnázium 19. számú Bükk Cserkész csapatának Balti tengeri táborozását. 
Segítőnk részt vett az út és a programok szervezésében, majd tolmácsként ténykedett a tábor 
ideje alatt. 
- július 23-án volt a Szögligeti falunap. Délelőtt Mihalikné Tóth Katalin polgármester 
asszony köszöntötte a megjelenteket a Holló Vendégházban, majd kulturális programok 
következtek késő estik. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt! 
- július 24-én a Megyei LKÖ szervezésében idén is megrendezésre került a Derenki búcsú. A 
lengyelországi Białkáról 50 fős delegáció érkezett. A program a korábbi évek 
hagyományainak megfelelően zajlott le: mise a kápolnánál, ebéd, majd közös kulturális 
műsor. A rendezvényen mintegy 600 fő tisztelte meg. 
- augusztus 1 és 7 között került sor az újabb régészeti feltárásra a Szádváron. A munkát a 
Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai irányították.  
- augusztus 4-én az „Országos Kék Túra 50” résztvevői Derenkre, majd Szádvárra látogattak. 
Derenken Bubenkó Gábor, Szádváron Szatmári Tamás volt az idegenvezető. 
- augusztus 20-án délután, Miskolcon, a Szent István téren rendezett városi kulturális 
programon fellépett az Emőd-Istvánmajori Drenka Polska együttes. 
- augusztus 20-án szentelték fel a Miskolci Minorita templomban az Isteni irgalmasság 
oltárát. A központi képen Jézus van, mellette az egyik oldalon szent Faustyna, a másikon 
boldog II. János Pál. Az oltárt Jan Zając krakkói püspök szentelte fel. Ha Miskolcon jársz, ne 
hagyd ki! 
- augusztus 20-án adták át Bódvaszilason az uniós pénzből felújított magtárat. Az intézmény 
a kultúrát szolgálja, földszintjén galéria, többi helységében alkotó műhelyek és szállások 
találhatók. A határokon átnyúló projekt keretében Pápai Szilvia (Szádalmás, Szlovákia) 
elmondta, hogy náluk most van folyamatban a magtár felújítása, amely a gasztronómia és a 
bor kedvelőit fogja fogadni rövidesen. 
- szeptember 5-én ülést tartott a Megyei LKÖ. A következő témák szerepeltek a programban: 
a Derenki búcsú összegzése, a feladat alapú támogatások megbeszélése, az év hátralévő 
programjainak egyeztetése volt. 
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- szeptember 10-én a Szolnoki LKÖ meghívására, a Megyei LKÖ szervezésében 40 fővel 
részt vettünk a Szolnoki Gulyás Fesztiválon. A helyiek teljes ellátást biztosítottak a 
részünkre, a Drenka Polska együttes pedig szép műsort adott a nagyszínpadon. 
- szeptember 17-18-én, a Kulturális Örökségek Napján Derenken Bubenkó Gábor úr fogadta 
és kalauzolta napközben az érdeklődőket. 
 
Egyéb lengyel l vonatkozású programok: 
 
- a nyári szünetben Miskolc mjv. Önkormányzata egy turnusban vendégül látta a külföldi 
testvérvárosok gyermekeit a Balatonmáriafürdői gyermek táborában. Így ott volt Katowice 
város küldöttsége is. 
- augusztus 20-án Kazincbarcika város lengyel partnerei is jelen voltak a Szent István Napi 
ünnepségeken. 
- szeptember 10-én, Miskolcon jártak és főztek a Diósgyőri rendezvényen a Krakkói 
Gombász Egyesület tagjai, illetve aznap játszott a lengyel öregfiúk válogatott a Miskolci 
Egyetemen. 
- a Poloniában több cikk jelent meg a megye LKÖ-inak rendezvényeiről. 
- szeptember 11-12-én Szikszóra látogatott Piwnicza város delegációja a testvérvárosi 
kapcsolatok felvétele céljából. 
- szeptember 17-én Mikóháza önkormányzatának meghívása alapján jelen volt Opole 
Lubelskie lengyel delegációja a testvér települési találkozón. 
 
Következő ismert programok:  
 
- szeptember 23-25 között a Megyei LKÖ szervezésében 50 fős delegáció utazik ki Białkára, 
a Derenki ősök otthonába. 
- szeptember 24-én Tizedbeszedő Fesztivál Szádalmáson (Szlovákia). Egész napos kulturális 
program kemencében főtt étkekkel és finom borokkal.  
- október hónapban népszámlálás Magyarországon. Minden kedves LKÖ tagot és 
szimpatizáns kérünk a nemzetiségi hovatartozásnál a megfelelő válasz megadására. Ha ezt a 
kérdést az összeíró elfelejtené feltenni, akkor kérjük felhívni rá a figyelmét! 
- október 9-én a Ládbesenyői LKÖ szeretettel vár mindenkit a Boldog II. János Pál 
dombormű felszentelésén. Jelentkezés Bubenkó Béláné elnöknél a 30/824-5408-as 
telefonszámon. Utazás egyénileg. 
- október 9-én parlamenti választás lesz Lengyelországban. A felmérések alapján nem lesz 
változás, nyer a Polgári Platform (PO) nevű párt és vezetője Donald Tusk, jelenlegi 
kormányfő. 
- október 22-én koszorúzás Miskolcon a Romek emlékműnél. A pontos időpont most van 
egyeztetés alatt. Szeretettel hívjuk rá mindenkit, de elsősorban a Miskolcon lakókat.  
- november 11 nemzeti ünnep Lengyelországban, a Nemzeti Függetlenség Napja. 
- december: karácsonyi ünnepségek, illetve évzáró rendezvények. Hívjátok meg a közeli 
LKÖ-k képviselőit is! 

További hírek a Miskolci LKÖ életéből a www.miskolc.hu honlapon (közérdekű 
adatok/kisebbségi önkormányzatok/LKÖ). 

Várom továbbra is mindenkitől a lengyel vonatkozású híreket, hogy azokat 
beletegyem a következő számba.  
 
E-mail címem: blackgabor@chello.hu                              Miskolc, 2011. szeptember 20.  
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