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MEGHÍVÓ

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat
Képviselő-testülete

2016. március 7-én (hétfőn) 12.00 órai kezdettel
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában

(1105 Bp. X., Ihász utca 26. )

testületi ülést tart,
melyre ezúton meghívom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a 31/2015. (V. 29.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-
testülete határozat módosítására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

2. Tájékoztató a 2016. március H-én megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi
megemlékezésről és koszorúzásról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányaí Önkormányzat Képviselő-
testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi
önkormányzatok részére kiirt pályázaton való részvétel (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

4. Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő
Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve
2016. március 22-én részvételre a kerületi civil szervezetekkel való
együttműködés céljából a Tavaszvárás Kőbányán című ünnepségerr
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

5. Javaslat a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca ll.) és a Lengyel Perszonálís
Plébániaval együttműködve a kerületi civil szervezetekkel és az egyházzal
való együttműködés céljából 2016. február 28-án 11.30 órakor
megrendezésre kerülő "Lengyeh:~kKőbányáu' című kiállítás megnyitójára
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

6. Javaslat a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) együttműködve a kerületi
civil szervezetekkel való együttműködés céljából 2016. március 06-án 11.45
órakor megrendezésre kerülő "Karol Malczyk - A Kálvária földjének
ismeretlen fia' című kiállítás megnyitójan (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök



7. Javaslat a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok
ellátása céljából a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából 2016.
március 18-19-én a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
megrendezésre kerülő fővárosi ünnepségeken való részvételre (szóbeli
előterj esztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-8748-as telefonszámán
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KŐBÁNYAI LENGYEL ÖNKORMÁ.NYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1102 Budapest, Szent László tér 29.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. március 7-én 12.00 órai kezdettel a
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.)
földszint 7. szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Wygocki Richárdné
Garai Balázs
Segesdy Katarzyna Natalia

elnök
elnökhelyettes
képviselő

A Köbányaí Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal:
dr. Szabados Ottó jogász
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens

Wygocki Richárdné, a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket
és a rendes testületi ülést megnyitja. Megáll ap ítja, hogy a testületi ülésen 3 fő képviselő
megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyv magyar nyelven
készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják alá, amely a jegyzőkönyvük, amely
közokiratnak minősül mellékletét képezi az elkészített meghívóval és az írásbeli
előterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésévei Segesdy Katarzyna
Natalia bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

1912016. (Ill. 7.) Kőbányai LEmgyel Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésévei
Segesdy Katarzyna Natalia képviselőt megbízza.

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi.
referens vezeti.

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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20/2016. (IH. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Ké:pviselő-festületének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a 31/2015. (V. 29.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-
testülete határozat mődosítására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: \Vygocki Richárdné elnök

2. Tájékoztató a 2016. március H-én megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi
megemlékezésról és koszorúzásról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

3. A Budapest Főváros X. kerület Köbanyaí Önkormányzat Képviselő-testülete
Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére
Itiírt pályázaton való részvétel (szóbeli előterj esztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

4. Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő
Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Banya utca 31.) együttműködve
2016. március 22-én részvételre II kerületi civil szervezetekkel való
együttműködés céljából a Tavaszvárás Kőbányán című ünnepségen (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

5. Javaslat a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülettel
(1103 Budapest, Óhegy utca 11.) és a Lengyel Perszonális Plébániával
együttműködve II kerületi civil szervezetekkel lés az egyházzal való
együttműködés céljából 2016. február 28-áll 11.30 órakor megrendezésre
kerülő "Lengyelek Köbányán' című kiállítás megnyitójára (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

6. Javaslat a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert EgyesüIettd
(1103 Budapest, Óhegy utca 11.) együttműködve a kerületi civil szervezetekkel
való együttműködés céljából 2016. március 06-án 11.45 órakor megrendezésre
kerülő "Karol Malczyk - A Kálvária földjének ismeretlen fia' című kiállítás
megnyítóján (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök

7. Javaslat a kulturálls Tlrükségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása
céljából a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából 2016. március 18-19-én
a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) megrendezésre kerülő
fővárosi ünnepségeken való részvételre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Wygocki Richárdné elnök
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1. napirendi pont tárgya: Javaslat a 31/2015. (V. 29.) Kőbányai Lengyel
Önkormányzat Képviselő-testülete határozat módosítására (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Javasolja a képviselőknek a 31/2015. (V. 29.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat
határozatának módosításat, mivel a 011140 kormányzati funkció kódra nem lehet a
pénzmaradványt lekönyvelni. Kéri a szavazatok megtételét

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnök javaslatával

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

21/2016. (HI. 7.) Kőbáuvai Lengyel Önkormányzat Képvi~elő-te§tületének határozatal
(3 igen, egyhangú szavazattal)

1.A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Lengyel
Önkormányzat 31/2015. (V. 29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
"a 011140 kormányzati funkció kód on" szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
"a 09 rovaton O 18030 kormányzati funkció kádon
a 05 rovaton 011140 kormányzati funkció kódon ,

2. Ezen határozatot 2015. december 31-étől kell alkalmazni. A Képviselő-testület felkéri az
elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2016. március lI-én megrendezésre kerüllő
nemzeti ünnepi megemlékezésrűl és koszorúzásról (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzattal közösen részt vesznek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére 2016. március Jf -én megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi programokon.
2016. március l l-én 18.00 órakor fáklyás felvonulás indul at Conti kápolna elötti térről a
Magyar Oltárig, majd 18.30-tól szabadtéri táncházzal és koszorúzással folytatódik az
ünnepség Réti Dániel versmondóval és Vörös Eszter népdalénekessel, A jelenlévőket
köszönti Kovács Róbert, Kőbánya polgármcstere. Az ünnepi megemlékezés Verbunkos
Táncházzal zárul a Kőrösi aulában. Javasolja, hogy az ünnepi megemlékezésen vegyek
részt a Kőbányai Lengyel Önkormányzat képviselői. Javasolja, hogy a koszorú dekorációs
költségeihez az önkormányzat biztosítson vbruttó 3 000 Ft összeget a 2016. évi
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok megtételét
Javasolja a képviselőknek, hogy fogadják el a beszámolót.

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnök javaslatával.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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2212016, (Ill. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képvi~elő-testületének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

1. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködve a
Kőbányai Önkormányzattal hagyományápolás céljából 2016. március l1-én a Conti-
kápolnánál megrendezett fáklyás felvonulásról, valamint a Magyar Oltárnál (Szent László
tér) megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi megemlékezéserr részt vesz. A megemlékezés
dekorációs költségeihez bruttó 3 000 Ft összeget javasol biztosítani a 2016. évi
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

3. napirendi pont tárgya: A Budapest Főváros X. kerüld Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi
önkormányzatok részére kiirt pályázaton való részvétel (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2016. március 22-én kiírásra kerül a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási
Bizottság által a 2016. évi pályázat a kőbányai helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016.
január l-jétől - 2016. december 31-éig terjedő időszak szakmai programjainak
támogatására. A pályázathoz csatolni kell a 2016. évi munkatervet, valamint legalább 10
oldal terjedelemben be kell mutatni a kőbányai kötődést, illetve a lengyelek történelmi
múltját. Javasolja, hogy a Kőbányai Lengyel Önkormányzat nyújtson be pályázatot,
melynek határideje 2016. május 27. Kéri a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat,
majd kéri a szavazatok megtételét

Garay Balázs: Egyetért az elnök javaslatával.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

23/2016. (HI. 7.) Kőbányai L<:,ngyelÖnkormánvzat Képvi~elő-testmetének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

1. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a
kőbányai helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. január 1-jétől - 2016. december 31-
éíg terjedő időszak szakmai programjainak támogatására kiírásra kerülő pályázaton
részt vesz.
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2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős; elnök

4. napirendi pont tárgya: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi,
Kulturálís, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.)
együttműködve 2016. március 22-én részvételre a kerületi civil szervezetekkel való
együttműködés céljából a Tavaszvárás Kőbányán című ünnepségen (szóbeli
előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselöket arról, hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi,
Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.)
együttműködve 2016. március 22-én 14.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) színháztermében megrendezik
a Tavaszvárás Kőbányán ünnepséget. A rendezvényen fellépnek a Kroó György
Zeneiskola növendékei és művésztanárai és Szimfonikus Zenekara. Javasolja, hogy az
előző évekhez hasonlóan a kerületben élő lengyel származású nyugdíjasok vegyenek részt a
rendezvényen. Kéri a szavazatok megtételét.

Garay Balázs: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt az ünnepségen.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

24/2016. (IH. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Havasi Gyopár
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest,
Bánya utca 31.) együttműködve a kerületi civil szervezetekkel való együttműködés
céljából 2016. március 22-én 14.00 órakor megrendezésre kerülő Tavaszvárás
Kőbányán Ünnepségen a kerületi lengyel származású nyugdíjasokkal részt vesznek a
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) színháztermében.

5. napirendi pont tárgya: Javaslat a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent
Adalbert Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca Ll.) és a Lengyel Perszanális
Plébániaval együttműködve a kerületi civil szervezetekkel és egyházzal való
együttműködés céljából 2016. február 28-án 11.30 órakor megrendezésre kerülő
"Lengyelek Kőbányán" círnű kiállítás megnyitójára (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca ll.) és a Lengyel Perszonálís
Plébániaval együttműködve a kerületi civil szervezetekkel és az egyházzal való
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együttműködés céljából 2016. február 28-án 11.30 órakor megrendezésre kerülő
"Lengyelek Kőbányán" című kiállítás megnyitóján a Lengyel Házban (1103 Budapest,
Óhegy utca ll.) részt vesznek. A kiállítást megnyitja: Roman Kowalski a Lengyel
Köztársaság nagykövete. Történelmi bevezetést Maciej Jozefowicz atya tartja. Javasolja,
hogy a kerületben élő lengyel származású nyugdíjasok és a képviselők vegyenek részt a
kiállításon. Kéri a szavazatok megtételét.

Garay Balázs: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt a kiállításon.

Elnök: A Képviselö-testület 3 fővel határozatképes.

25/2016. (Ill. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének határozat~
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogya Magyarországi
Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülettel (ll 03 Budapest, Óhegy utca ll.) és a
Lengyel Perszonális Plébániaval együttműködve a kerületi civil szervezetekkel és az
egyházzal való együttműködés céljából 2016. február 28-án 11.30 órakor
megrendezésre kerülő "Lengyelek Kőbányán" című kiállítás megnyitóján a Lengyel
Házba (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) részt vesznek.

6. napirendi pont tárgya: Javaslat a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent
Adalbert Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) együttműködve a kerületi civil
szervezetekkel való együttműködés céljából 2016. március 06-án 11.45 órakor
megrendezésre kerülő "Karol Malczyk - A Kálvária földjének ismeretlen fia' című
kiállítás megnyitóján (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca ll.) együttműködve a kerületi
civil szervezetekkel való együttműködés céljából 2016. március 06-án 11.45 órakor
megrendezésre kerülő "Karol Malczyk - A Kálvária fökljének ismeretlen fia' címü
kiállítás megnyitóján a Lengyel Házba (l103 Budapest, Óhegy utca ll.) részt vesznele A
kiállítást megnyitja: Hordziej Marta kurátor. Az ünnepségen részt vesz Kalwaria
Zebrzydowska város képviselő csoportja. Javasolja, hogy a kerületben élő lengyel
származású nyugdíjasok és a képviselők vegyenek részt a kiállításon. Kéri a szavazatok
megtételét.

Garay Balázs: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt a kiállításon.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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26/2016. (HI. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képvi~,elő-testületének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországi
Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülettel (1103 Budapest, Óhegy utca ll.)
együttműködve a kerületi civil szervezetckkel való együttműködés céljából 2016.
március 06-án 11.45 órakor megrendezésre kerülő "Karol Malczyk - A Kálvária
földjének ismeretlen fia' című kiállítás megnyitóján a Lengyel Házba (1103 Budapest,
Óhegy utca ll.) részt vesznek.

7. napirendi pont tárgya: Javaslat a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos
feladatok ellátása céljából a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából 2016.
március 18-19-én a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) megrendezésre
kerülő fővárosi ünnepségeken való részvételre (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogya kulturális örökségének ápolásával
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Magyar-Lengye] Barátság Napja alkalmából
2016. március 18-19-én a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) megrendezésre
kerülő fővárosi ünnepségeken részt vesznek. Az ünnepségen beszéde mond: Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, majd ezt követően kulturális műsorra
kerül sor. Javasolja, hogy a képviselők vegyenek részt az ünnepségen. Kéri a szavazatok
megtételét.

Garay Balázs: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt az üneppségen.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

27/2016. (IH. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kulturális
örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Magyar-Lengyel
Barátság Napja alkalmábó] 2016. március 18-19-én a Pesti Vigadóban (1051
Budapest, Vigadó tér 2.) megrendezésre keriilő fővárosi ünnepségeken részt vesznek.

Elnök: Megállapítja, .hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem
érkezett, megkösftrIÍt:~;~jeh~~!~év.~kaktív részvételét, és a testületi ülést 12.25 órakor bezárja .
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~;. 18:00 órakor
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f:;,lit:~(Gyiilekező 17.30 órától a Conti-kápolna előt ti téren.
,ie~':!T{'.Útvonal: Kápolna tér- Ihász utca - Halom utca -
/';i~,'·· - Szenr'Ldszló tér - Magyar Oltár.)

.' 't ~".."

·i;/f.Á:}e'lv.on~!áJ'tkúérik a Tébláb Művészeti iskola néptáncosai,
.C '. ' • . Olasz György és barátai.
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18:30 órakor
/;-:~~Ma:gyarOltárnál (Szent László tél')., ., -'~"-

Ünnepi megemlékezés
.' Ünnepi beszédet rnond.
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T.f~:fKadaM.ihá-1YÁ,-ltalánosIskola tanulöi,
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A
Havasi t;;yopár.ftfapítvánj!

szeretettel meghívja Önt

2016. március 22-in li!ááen
14:00 órakjJr ~záóáó

'Iauaszuérás ,. ,F'

anyfJtn
című rendezvényre

Köszöntőt mond:
:I(ovács (j{p6ert

CFo{gármester, 1(ő6ányai Önkormányzat

t~ , N \k-? ~~~\0\) \ ~O i'\J\\-{cv

A rendezvény védnöke:
t». qyórgy István

1(ormán.ymeg bizott, CBuáapest tp{fváros 'Kormányhioatal

Vendégeink:
(]3afoglijlttifa (,ttya (jJen/{9czy (}?'éterfef1i.!sz
Szent Lászw Templom 1(ő6ányai 'E'f}cmgéfif(us 'Egyfiázk..9zség

SziCáfJyi-Sánáor }lnárás fefRjpásztor
1(ő6ányai CR.!formátus 'Egyfiázk..9zség

Program:
~(roó györgy Zeneis/{pfa

nöivenáé{ei, műoésztanárai
és SzimfonifiJts Zerudislra
Vezényel: Püzesséry )fttifa

Zenekarvezető: Pi1zesséryné ([)ud'ás P,sz:ter

Szólószómokban közreműködik:
fl.ntafóczy !Máté - hegedű; 'Iaraszoua 'Krisztina - zongora;

:J{agy CBertafan; fJ1,myij{fJnes- ének; !Monostori Perenc- zongora

Helyszín:
1(órösi Csoma Sándor1(ő6ányai 1(ufturátis 1(özpont, Színnázterem

(1105 Budapest; Szent Lósz/ó tér 7-.14.)



A Magyarországi Lengyel Katolikusok

Szent Adalbert Egyesülete

és a Lengyel Perszonális Plébánia
szeretettel meghívja

2016. február 28-án

(vasárnap) 11:30 órára a

I.ENGYELEK
KŐBÁNVÁN

című kiállítás
megnyitójára

A kiállítást megnyitja:

ROMAN KOWALSK/

a Lengyel Köztársaság

budapesti nagykövete.

Történelmi bevezetés:
MAC/EJJÓZEFOWICZatya

LENGYELHÁZ

1103 Budapest, Óhegy u. 11.

5, \0 \-1( (J \ R 1;6IV \) \ -"( o iv\ 11 ú G-

Stowarzyszenie Katolików Polskich

na W~grzech p.W.sw. Wojciecha

oraz Polska Parana Personalna
w Budapeszcie

serdecznie zápraszaja
na otwarcie wystawy

POLACY
NA KŐBÁNYI

dnia 28·-go tutego 2016 r.
(niedziela) o godzinie 11:30

Wystaw~~otworzy:

ROMAN KOWALSKI

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Budapeszcie.

Wprowadzenie historyczne:
ks. MACIEJJÓZEFOWICZ

DOM POLSKI

1103 Budapeszt, Óhegy u. 11.



MEGHívó

Lengyell<özmüvelődési Központ és Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülete szeretettel meghívja Önt

2016. március 06-án vasárnap 1.1.45 órakor a

"Karol Makzyk-A, Kálvária földjének ismeretlen fia"
című kiállítás megnyitására

A kiállítást megnyitja: Hordziej Marta -.kurátor
Az ünnepségen részt vesz Kalwaria Zebrzydowska

város képviselő csoportja.

Helyszín: Lengyel Ház 1.103 Budapest,Óhegy utca 1·1.

ZAPROSZENIE

Polski Osrodek Kulturalno Oswiatowy oraz Stowarzyszenie Katolików
Polskich na W~grzech p.W. sw. Wojciecha rnaja zaszczyt zaprosié

dnia 6-gomarca 2016 r, (niedziela) o godz. 11.45.

na otwarcie wystawy

"Karol Malczyk - Nieznany Syn Ziemi Kalwaryjskiej"

Wystaw~ otworzy :
Marta Hordziej - kurator

W otwarciu weZ:mie udziafdelegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Miejsce:. Dom Polski 1103 Budapesti Óhegy utca aa,





JELENLÉTI ÍV

a Köbányaí Lengyel Önkormányzat
2016. március 7-én 12.00 órai kezdettel

megtartott testületi ülésén

1./ Wygocki Richárdné ......c11. .
.......~/JJi.&fJ17. .
...~~~f.,e-~~ .

2./ Garai Balázs

3./ Segesdy Katarzyna Natalia

Meghívottak:

dr. Éder Gábor jogász: tJ..~ .
\

J ógáné Szabados Henrietta referens: .. ~~ ~ .


