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meg. Kérésemre eljutottunk 
Krasiczynbe is, megtekintettük 
a gyönyörû reneszánsz kas-
télyt. 

Visszatérve részt vettünk a 
kolostor népi vásárán, meghall-
gattuk a fellépőket, köztük a 
magyar Lányi Györgyöt, a Téka 
együttes tagját. Találkoztunk 
Molnár Imrével, aki régi bará-
tunk a könyvtárból és az egye-
sületből is. A magyar állam, 
a varsói magyar nagykövet-
ség részéről ő volt a Rákóczi 
Ferenc-emlékünnepség szer-
vezője. Felesége, aki az orszá-
gos lengyel kisebbségi önkor-
mányzat elnöke volt, szintén 
velünk töltötte az időt. A volt 
magyarországi lengyel nagykö-
vet, Gregorz Lubczyk úr, vala-
mint a lengyel templom volt és 
jelenlegi papja, Leszek Kryza és 
Karol Kozlowski atya is a társa-
ságunkban volt. 

A harmadik napon felemelő 
ünnepségen megkoszorúztuk 
a Lengyel–Magyar Barátság 
emlékmûvét, valamint Rákóczi 

Ferenc emléktábláját az apát-
ság falán. A nyíregyházi múze-
um Rákóczi-emlékkiállításának 
megnyitójára is ekkor került 
sor. Szentmisén vettünk részt, 
ahol ismét megtapasztalhattuk 
a lengyelek magyarbarátságát. 
Fölkerestük Jaroslaw neveze-
tességeit: a plébániatemplomot, 
a görögkatolikus templomot, a 
dominikánus rendházat és per-
sze a főteret az Orsetti-házzal, a 
Városházával. 

Az utolsó nap ismét az utazás-
sal telt – elképzeltük a közép-
kori utazókat és vásározókat, 
kereskedőket, akik szintén ezen 
az útvonalon haladtak! 

Összességében egy jó han-
gulatú, ugyanakkor tartalmas, 
megható, felemelő programot 
zárhattunk. Ahogy fogalmaztam 
a záróbeszédben: a három tár-
saság közösséggé kovácsolódott 
amellett, hogy méltóan képvi-
seltük hazánkat, a magyarokat, 
a magyar–lengyel barátságot. 

Bazsóné Megyes Klára,
az Érdi Lengyel–Magyar 

Kulturális Egyesület alelnöke

A belépőjegyek 2011. november 2-tól 
megvásárolhatók:

BudApest: Lemezkuckó cd BoLt
(VII. ker. király u. 67. tel.: 06/1 351-1218)
tAtABányA: FortunA jegyIrodA

(Szt. Borbála téri Üzletközpont 
tel.: 06/30 985-2849)

BudAörs: VárosI sportcsArnok 
(Hársfa u. 6. tel.: 06/23 428-026, 

06/23 428-027)
jegyrendelés: 06/70 3260-177

helyi társadalom

Bár még csak november köze-
pén járunk, de aki ebben a tan-
évben felvételezik, már érde-
mes elgondolkodnia a tovább-
tanuláson. Nyílt napok sorát 

kínálják a középiskolák, hogy 
a leendő diákok könnyebben 
tudják meghozni életük egyik 
legfontosabb döntését.

Kétszáz tanuló volt kíváncsi 

A Kósban a vendéglátós a sláger 
Intézményi nyílt nap keretében várta leendõ diákjait a 
Kós Károly Szakképzõ Iskola múlt szerdán. Az iskola 
iránt érdeklõdõ tanulók és szüleik megismerkedhettek 
az intézményben zajló oktatás fontosabb területeivel és 
a képzések formájáról is információkat szerezhettek.

a Kós Károly Szakképző Iskola 
nyílt napjára november 16-án: 
akik csak fontolgatták, hogy az 
intézménybe jelentkeznek, és 
akik – bár először lépték át az 
iskola küszöbét, de remélik, 
hogy – jövő szeptembertől itt 
koptatják az iskolapadot. 

Kilenc órakor kezdődtek a 
programok egy rövid tájékoz-
tató előadással, amelyben álta-
lánosságban mutatták be az 
intézmény kínálatát, képzési 
struktúráját. Nem sokkal fél tíz 
előtt már az egyes szakmákról 
lehetett bővebb információt sze-
rezni. A diákok minden részle-
tet megtudhattak a számukra 
érdekes képzésekről, hasznosak 
voltak a húszperces mintaórák. 
Az iskola új tankonyhája mág-
nesként vonzotta a diákokat, 
de a nyílt nap folyamán töb-
ben voltak kíváncsiak a villany-
szerelő és az autódiagnoszti-
kai mûhelyre is. A mintaórák 
közötti szünetekben a diákok-
nak lehetőségük nyílt néhány 
szót váltani az iskola jelenlegi 
tanulóival.

Weszprémy Barna Gábor 
igazgató lapunknak elmond-
ta: a nyílt nap rendezésével 
szeretnék felkelteni az érdek-
lődést az egyes szakmacso-
portok iránt, és meggyőzni a 
tanulókat, miért is érdemes a 
Kós Károly Szakképző Iskolát 
választani. 

– A nyílt nap bemutatja az 
iskola hangulatát, testközelbe 
hozza az intézményt. Azonban 
választáskor sokat nyom a latba, 
hogy a fiatalok mit kommuni-
kálnak egymás között… Nem 
érdemes Budapestet választani, 
amikor itt is ugyanazt megkapja 
a diák – hangsúlyozta az igaz-
gató, majd az intézmény kép-
zési struktúrájáról ejtett néhány 
szót. Az iskolának két nagy 
területe van: a szakközépiskola, 
ahol kimenet az érettségi, vala-
mint a szakiskola, ahol kimenet 
a szakmai vizsga. Fontos meg-
említeni, hogy ez a jelenlegi 
szabályozás szerint mûködik, 
hogy jövőre mi lesz, azt még 
nem tudjuk.

Az iskolaválasztásban fontos 
szerepük van a nyílt napoknak. 
Felmérések igazolják, hogy a 
diákok és a szülők leginkább a 
személyes tapasztalatokra ala-
pozva választanak iskolát.

 Kovács Renáta

Sokan érdeklõdtek a kitûnõ felszereltségû tankonyha iránt
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Dózsa Lajos igazgatóhelyetes és Fekete Tibor szakoktató felügyelték a 
diákok munkáját

Az Érdi Lengyel–Magyar Kul-
turális Egyesület meghívást 
kapott a lengyelországi, galíci-
ai Jaroslawba, az ottani bencés 
apácarend fennállásának 400. 
évfordulójára szervezett ünnep-
ségre. Magyar szempontból is 
jelentős volt az esemény, mivel 
II. Rákóczi Ferenc 1711 utáni itt- 
tartózkodásának is évfordulóját 
ünnepeltük. Az ünnep fontos 
a magyar történelem és a len-
gyel–magyar kapcsolatok szem-
pontjából, ezért – is – büszkén 
képviseltük választott és kapott 
hazánkat.

A megemlékezésen részt vett 
Magyarország képviseletében 
Molnár Imre, a varsói magyar 
nagykövetség munkatársa, a 
Szent Korona Szövetség tagjai, 
Kiss Imre vezetésével, valamint 
a Szent Adalbert Egyesület, a 
lengyel templom és a lengyel 
ház képviselői. 

Vegyes érzelmekkel indultunk 
útra: hogy is lesz, mint lesz, 
kik leszünk, mi lesz a prog-
ram? Az útvonalat ismertük, 
hiszen nemegyszer jártunk már 
erre, ha máskor nem, úton Érd 
testvérvárosa, Lubaczow felé. 
A kétségeinkre hamar megjött 
a válasz: minden jól előkészí-
tett, megszervezett volt, de mi 
magunk is mindent megtettünk 
azért, hogy tartalmasan töltsük 
el a négy napot, ugyanakkor 
méltón képviseljük hazánkat.

A Felvidéken át vezető kb. 
550 km-es út végén megnéztük 
Lengyelország egyik legszebb 
kastélyát Lancutban – igaz, 
csak kívülről. (Egyesületünk 

tagjai már látták is a múzeumot 
néhány évvel ezelőtt.)

Megérkezve a bencésekhez, 
elfoglaltuk szállásunkat, ami 
a rendházhoz tartozó egykori 
kollégiumban volt. (Egyébként 
végig kiváló vendéglátásunk 
volt az étkezést, a szállást ille-
tően!)

Fogadott bennünket Stanislaw 
Machala úr, a képviselő-testület 
tagja és a rendház főapátja.

A kétnapos ünnepen nem 
kellett elejétől végéig részt ven-
nünk. A második napon például 
kirándulást szerveztek nekünk: 
megtekinthettük Przemysl váro-
sát az I. világháborús magyar 
vonatkozású emlékekkel, virá-
got helyeztünk el a magyar 
katonák sírjánál, természe-
tesen elhangzott Gyóni Géza 
Csak egy éjszakára címû verse. 
Majd egy ukrán határ közelénél 
lévő zarándokhelyet néztünk 

Galícia szívében

Krasiczyn

A jaroslawi városháza


