
Napirendi pontok: 

MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. augusztus 15-én 16.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(1105 Bp. X., Ihász utca 26.) 
testületi ülést tart, 

melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

2. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. augusztus 19-én megrendezésre kerülő Szent István
napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

3. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. augusztus 27-én megrendezésre kerülő IX. Kőbányai 
Rendvédelmi Napról (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

4. Beszámoló a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 8-án a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házában (1105 Bp. Ihász utca 26.) megrendezett Lengyel 
Kulturális Estről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

5. Beszámoló a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 14-én a Lengyel Házban (1103 
Bp., X. Óhegy utca ll.) szám alatt Witold Pilecki kapitányról szóló kiállítás 
megnyitójáról (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

6. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. szeptember 2-4 között megrendezésre 
kerülő Auschwitz- Krakkó-Wieliczka-Zakopane emlékútról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 431-87 48-as 
telefonszámán jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2016. augusztus 8. 
Wygocki 

elnök 
Richárdné s.k. 



Készült: 

KŐBÁNYAILENGYELÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. augusztus 15-én 16.30 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 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Segesdy Katarzyna N atalia 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor jogász 
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Wygocki Richárdné, a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket 
és a rend,es testületi ülést megnyitja. Megállapítja, 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 hitelesítésével Segesdy Katarzyna 
Natalia bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

70/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
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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7112016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

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

l. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

2. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából 2016. augusztus 19-én megrendezésre kerülő Szent István-napi 
ünnepségről (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

3. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából 2016. augusztus 27-én megrendezésre kerülő IX. Kőbányai 

Rendvédelmi Napról (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

4. Beszámoló a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. augusztus 8-án a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Bp. Ihász utca 26.) megrendezett Lengyel Kulturális Estről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

5. Beszámoló a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. augusztus 14-én a Lengyel Házban (1103 Bp., X. Óhegy 
utca ll.) szám alatt Witold Pilecki kapitányról szóló kiállítás megnyitójáról 
(szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

6. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. szeptember 2-4 között megrendezésre kerülő Auschwitz
Krakkó-Wieliczka-Zakopane emlékútról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Javasolja a képviselőknek, hogy határozzák meg a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét. Ismerteti a javaslatokat és kéri a 
szavazatok megtételét 

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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72/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (II. 8.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

Kl Személyi juttatások 196 850 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h. 141 487 Ft 
K3 Dologi kiadások 2140768Ft 
K5 Egyéb működési célú kiadások 12 577 Ft 
K6 Beruházások 58115Ft 
B l Működési célú támogatások Áh-n belülről 2 517 764 Ft 
B 4 Működési bevételek 5 OOO Ft 
B 8 Finanszírozási bevételek 27033Ft 

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

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2016. évi költségvetés módosítása szükséges, 
mivel a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint az egyes főkönyvi 
számlákan nincs elegendő előirányzat. Ez után ismerteti a részletes átcsoportosítási 
javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, egyetértés eseténtegyék 
meg szavazataikat 

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

73/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (Il. 8.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

0533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 
05351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA 

(E) 

-17 323 
-5 677 
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Átcsoportosít 
0564112 KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 17 323 

Projektkód: 500012 

0567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható 5 677 
ÁFA Projektkód: 500012 

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

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 19-én megrendezésre kerülő Szent István
napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól meghívást kaptak a Magyar Oltár előtti téren (ll 05 Budapest X., Szent 
László tér 7-14.) 2016. augusztus 19-én 10.00 órakor megrendezésre kerülő Szent István
napi ünnepségre. A kulturális műsoron részt vesz Garai Balázs. Ünnepi beszédet mond 
Kovács Róbert Kőbánya polgármestere, valamint a kerületi egyházak (katolikus, 
evangélikus, református) képviselői. Közreműködik Ottinger Eszter Zsuzsanna- Vizi Tibor: 
Táncok a Kárpát-medencéből és a Törekvés Néptáncegyüttes. Sor kerül kenyérszentelésre, 
koszorúzásra a műsor Himnusszal kezdődik és Szózattal zárul. Javasolja, hogy az ünnepség 
költségeihez bruttó 40 OOO Ft összeget biztosítsanak a feladatalapú támogatások terhére. 
Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót. 

Garai Balázs: Részt vesz az ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

74/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatásról, valamint a 2016. augusztus 19-én a Magyar 
Oltár előtti téren (Budapest X., Szent László tér 7-14.) megrendezésre kerülő Szent István
napi ünnepségről elfogadja. Az ünnepség dekorációs és rendezvényszervezési 
költségeihez bruttó 40 OOO Ft keretösszeget biztosítottak a 2016. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzottak és tervezettek szerint a település 
nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult közösségi 
programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának köszönhetően. A 
feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi önkormányzat kiemeit figyelmet 
fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi 
hovatartozás átörökítésének mélyítésére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

3. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 27-én megrendezésre kerülő IX. Kőbányai 
Rendvédelmi Napról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzattól meghívást kaptak az Óhegy parkban 2016. augusztus 27-én 9.30 -14.00 
óra között megrendezésre kerülő IX. Kőbányai Rendvédelmi Napra. A rendezvényen 
részt vesz Garai Balázs és Segesdy Katarzyna Natalia képviselő, akik hagyományos lengyel 
nemzeti ételeket fognak készíteni gasztronómiai bemutatóval egybekötve, valamint lengyel 
hagyományos étellel (bigosszal) kínálják a vendégeket. Ünnepi köszöntőt mond Kovács 
Róbert Kőbánya polgármestere. Sor kerül katonai testnevelésre, lovasparádéra, szolgálati 
kutyás bemutatóra, mentési gyakorlatra. A gyerekeknek lesznek ügyességi versenyek, 
játékos vetélkedők, bemutatók sok-sok zenével egybekötve. Javasolja, hogy a rendezvény 
szervezési költségeihez bruttó 40 OOO Ft összeget biztosítsanak a feladatalapú támogatások 
terhére. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót. 

Garai Balázs és Segesdy Katarzyna Natalia: Támogatják az elnök javaslatát. Örömmel 
vesznek részt a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

75/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából, a feladatalapú támogatásról, valamint a 2016. augusztus 27-én az Óhegy 
parkban megrendezésre kerülő IX. Kőbányai Rendvédelmi Nap rendezvényről elfogadja. 
A rendezvény szervezési költségeihez bruttó 40 OOO Ft keretösszeget biztosítanak a 2016. 
évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a település 
nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szalgálták a megvalósult közösségi 
programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának köszönhetően. A 
feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi önkormányzat kiemeit figyelmet 
fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi 
hovatartozás átörökítésének mélyítésére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 8-án a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házában (1105 Bp. Ihász utca 26.) megrendezett Lengyel Kulturális 
Estről ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a lengyel kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 8-án a Nemzetiségek 
és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. Ihász utca 26.) megrendezték a Lengyel 
Kulturális Estet, amelyen felléptek a Nizalowski Dorottya és Nizalowski Fanny. A 
kulturális est fogadással és baráti beszélgetéssei zárult. Javasolja, hogy a rendezvény 
szervezési, szállítási költségeihez bruttó 50 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 
feladatalapú támogatások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtétel ét. 

Garai Balázs: Örömmel vett részt a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

76/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából, a feladatalapú támogatásról, valamint a 2016. augusztus 8-án 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. Ihász utca 26.) megrendeztett 
Lengyel Kulturális Estről elfogadja. A rendezvény szervezési és szállítási költségeihez 
bruttó 50 OOO Ft keretösszeget biztosítanak a 2016. évi költségvetésben meghatározott 
dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a település 
nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult közösségi 
programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának köszönhetően. A 
feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi önkormányzat kiemeit figyelmet 
fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi 
hovatartozás átörökítésének mélyítésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a lengyel kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. augusztus 14-én a Lengyel Házban (1103 
Bp., X. Óhegy utca ll.) szám alatt Witold Pilecki kapitányról szóló kiállítás 
megnyitójáról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a lengyel kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feJadatok ellátása céljából 2016. augusztusi4-én a Lengyel 
Házban (ll 03 Bp., X. O hegy utca ll.) szám alatt megrendezett Witold Pilecki 
kapitányról szóló kiállítás megnyitóján részt vettek. Kéri a beszámoló elfogadását, majd 
a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: Örömmel vett részt a megnyitón. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

77/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a lengyel kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. augusztus 14-én a Lengyel Házban (1103 Bp., X. Óhegy utca 
ll.) szám alatt Witold Pilecki kapitányról szóló kiállítás megnyitójáról elfogadja. 

6. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lengyel kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. szeptember 2-4 között megrendezésre 
kerülő Auschwitz- Krakkó-Wieliczka-Zakopane emlékútról ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket arról, hogy 2016. szeptember 2-4 között a kerületi 
lengyel irodalmi szakkör gyerekei és szüleik, valamint nyugdíjasok részére Budapest -
Auschwitz- Krakkó-Wieliczka-Zakopane autóbuszos emlékutat szerveznek. Javasolja, hogy 
az emlékút (szállítás, parkolás, belépőjegyek, rendezvényszervezés, dekoráció, dologi, 
szállás) költségeihez bruttó 800 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 2016. évi 
költségvetésben meghatározott feladatalapú támogatások terhére. Kéri a képviselőket, hogy 
vegyen részt a programon. Kéri a szavazatok megtételét 

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnökjavaslatával 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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78/2016. (VIII. 15.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából a feladatalapú támogatásról, valamint a 2016. szeptember 2-4 között a 
kerületi lengyel irodalmi szakkör gyerekeik, szüleik és nyugdíjasok részére megszervezésre 
kerülő Auschwitz- Krakkó-Wieliczka-Zakopane autóbuszos háromnapos emlékútról, 
elfogadja. Az emlékút (szállítás, parkolás, belépőjegyek, rendezvényszervezés, dekoráció, 
dologi, szállás) költségeihez bruttó 800 OOO Ft keretösszeget biztosít a 2016. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a település 
nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szalgálták a megvalósult közösségi 
programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának köszönhetően. A 
feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi önkormányzat kiemeit figyelmet 
fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi 
hovatartozás átörökítésének mélyítésére. 

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

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 16.55 órakor bezárja. 

K.m.f . 

................... ~ ...................... . 
~~ ·····~····~·········· 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
2016. augusztus 15-én 16.30 órai kezdettel 

megtartott testületi ölésén 

1.1 Wygocki Richárdné ........ q~··············· 
2.1 Garai Balázs ....... f{tlli.BJJ.'I?. ........... . 
3.1 Segesdy Katarzyna Natalia ···~····~~ ..... . 

Meghívottak: 

d E,d G'b · ' ~~~t/1~· r. er a orJogasz: ....... \.;J.;.V ............................................. . 

' ' ' . l 0~ ·r \ J ogane Szabados Hennetta referens:.... .. \~ ............................... .. 





BUDAPEST FOVAROS X. KERGILET 
KOBANYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTER E 

TISZTELETTEL MEGHÍVifA . . 
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 
a 2016. augusztus 27-én, szombaton 
9:30 órakor kezdődő 

IX. Kőbányai 
Rendvédelmi Nap 
programjaira 
Helyszín: Kőbánya, Óhegy park 

9:3o, Z~né~cirázs · i:l Kész~nléti Rendórség zenekarát 
~··~· -· _ .•. $za:t~~Y·B.~lar.alezredesvezényli 
to:oo ·. IVI~tNrtrÖ 

. Köszprifőtmond: Kovács Róbert 
KlS~ánya polgármestere 

.10:15 KatÓI'1~'ite!!t11evelés MH Ludovika Zászlóalj 

lO:aö .,;(iy~te.•vérem katonának!"- villámkiképzés 
' -. -.- váUal\<q.zqszellemügyereke,k részére 

10:40 · . M~~tŐÍJ:ellkop~er várható érkezése 

10:45 ~t~:zent;~yörgy és a sárkány"- interaktív mesejáték 
· · · gY~r~kE;!knek Róka Szabolcs énekmondó elóadásában 

-11:45 !VIerküt•Speclális Egység bemutatója 
NAVBevetési Igazgatóság 

.12:15. t~vasparádéa Készenléti Rendórség 
l;letr1títatö]a. Moderátor: Görbe Attila r. alezredes 

12AS . ~j:(~)ráh(Jszárokl"a Palinta Társulat 
-- int$r<JJUI1tk9hcertje sok játékkal. zenével, 

··Mt:loz4s~t 
13:25 · S~(»lgá!~tll<utyás bemutató 
-··.-·-. · J<ész~nlétiRerié:lörség 

Mentéslgyakorlat 
·,~~-'-- O(~~~~osMentószolgálat. X. kerületi Hivatásos 

.. · TQz(;)]tóRarancsnokság, Dr. Sztanek Endre Alapitvány 
f09derátor;Dr. Golopenq:a Pál föorvos 
ll>«ii~:'!rHicJÓzsef tű. alezredes 

t~~~~~·~~~;~:~,e~:::- történelmi séta 
It sátrától a IL világháborús 

alakulatokig. Clnteraktfv bemutatók. 
ugy~S'Ségi:versenyek, tábori katonaélet. 

i~bf"ltog)alq .• magyarok .. középkori lovagok, 
'tt~il:'l0csapat. 48-as honvédek l. világháborús 
.~to.d~k; JI.:VÚágháborús alakulatok) 

l():oórtilf~~~.(>~~ilí;i~tvaniatpsan 
· -· -. ·-·· -··. ·. · ...• ··· .. r.sehyek.Jatékos vetélkedök. 

<Mk~~géSzségügyiszürés. véradás 

·~' , ' ' ' '.: . ' 

. ; J · t. mp$9r~~,f9~t~~~~ jogátferm@rtJiJRl 
~~·:~:·:.~~:>:-;:·;<;;' ' .. 

>C 
KŐBÁNYA 

ill éló v(:)ror. 
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A Lengyel Közművelődési Központ 

és a Wroclawi Történelmi Társaság 

tisztelettel meghívja 

a Witold Pilecki kapitányról szóló kiállítás megnyitójára. 

Történelmi előadást tart: Wojciech Tr~bacz, IPN Wroclaw. 
Zene -Magdalena i Anna Betleja 

a Przemysli Zenei Társaság tagja. 

Tiszteletbeli vendég- Roman Kowalski Lengyel Nagykövet. 

Időpont: 

2016. augusztus 14. 11.45 óra 

Helyszín: 

Lengyel Ház, 1103 Budapest, Óhegy u.11. 

Polski Osrodek Kulturalno Oswiatowy 
Filia Óhegy u. 11 

oraz Stowarzyszenie lnicjatywa Historyczna 
z Wroctawia 

majg zaszczyt zaprosié na uroczyste otwarcie wystawy 

o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim 

Prelekeja historyczna- Wojciech TrE;bacz IPN Wroctaw 
Muzyka- Magdalena i Anna Betleja 

Przemyskie Towarzystwo Muzyczne 

Gosé honorowy- Roman Kowalski Ambasador RP 

Termi n: 

14 sierpnia 2016 r. godz. 11.45 
Miejsce: 

Dom Polski 11 03 Budapeszt, Óhegy u. 11 


