
 
 

Derenki gyökereink 
 

 A Szabó Lőrinc könyvtár és a Miskolci Lengyel Önkormányzat szervezésében 2019. 
február 21-én került sor Bubenkó Gábor „Derenki gyökereink” című filmjének a 
bemutatására. Az alkotás 2018-as, hossza 50 perc. A filmben érintett települések: Derenk - 
Bialka Tatrzanska - Emőd-Istvánmajor. 
 Pálfi Erika könyvtárigazgató köszöntője után Fekete Dénes a Miskolci Lengyel 
Önkormányzat elnöke mutatta be az alkotót. Elmondta, hogy már több Miskolci helyszínen 
vetítették Bubenkó Gábor filmjeit, melyek mindig szép számú érdeklődött vonzottak. Tavaly 
a Ménes patak völgyében lévő települések és emlékhelyek kerültek bemutatásra, a mostani 
film tágítja a kört, lélekben ott lehetünk Bialkán, ahonnan 300 évvel ezelőtt érkeztek a lengyel 
telepesek Derenkre, majd bepillantunk Emőd-Istvánmajorba is, ahová a legnépesebb 
csoportjukat telepítették át 1943-ban. A kezdet és a vég, talán így is jellemezhetném a 
látottakat, vagy másként, honnan indultak és hová kerültek. Sajnos, az István-majori kép elég 
lehangoló, hiszen lassan elnéptelenedik az immár emődi városrész, a derenki leszármazott 
már alig él itt, elhunytak, vagy a jobb élet reményében a környező városokba költöztek. 
Egyedül - ami nem engedi pesszimista gondolatainkat szabadjára engedni e témában - a 
Polska Drenka együttes gyönyörű zenéje, ami végigkíséri az egész filmet. Ezek a fiatalos 
hetvenévesek megállás nélkül éneklik magyarul-lengyelül őseik dalait, ami nekünk, maiaknak 
is fülbemászó. Nincs is más - elejétől a végéig - csak zene és zene, no meg a témában 
járatlanok részére képaláírások, hogy helyre tudják tenni a dolgokat, tudják, merre járnak 
Európa térképén. 
 A vetítés után Gábor válaszolt az érdeklődők kérdéseire, fogadta a gratulációkat. 
Biztattuk, csak így tovább, az idén is készítsen újabb filmet, hiszen július 28-án lesz Derenki 
búcsú, illetve számtalan közös rendezvény, ahol működhet a felvevőgép. 
 Bárcziné Sowa Halina hozzászólásában egy új emléktáblára hívta fel a közönség 
figyelmét. 2018. november 10-12-én a Civil Összefogás Miskolci Szervezete 50 fővel 
Lengyelország függetlenné válásának 100. évfordulója alkalmából a nemzeti ünnep krakkói 
rendezvényeire utazott ki. Hazafelé megálltak Czarna Górán (Feketebércen), ahol a hegytetőn, 
a vaskereszt mellett, a Derenkre áttelepültek emlékére állítottak egy kétnyelvű táblát. 
Köszönet nekik! 
 
Fekete Dénes 
 


