
A lengyel önkorm ányzat munkáiáról

A2 Országls Lengqel Kisebbsóqi Önkormánqzat 1Or-rÖ1 elrrO-

fre, Bubenkó Csaba 25 éves, tele ambícióval, energiával.

I994-ben ő hozta létre az elsí helgi lengyel kisebbsóqí önhor-

mánuzatlt Emődön. N első cihlusban is képviselí volt az

OLKö-ben. A leqősibb lengqelek lakta telepüIés, Derenk Ie-

sl,ármazlttia. Nagqon |ontosnah tartja a gyökerekha való

visszatérést, hiszen a mai generáció már nem buzéli ősei nuel-

vét.F,z 1993.évi Kisebbségi Törvéru4 és az általa teremtett lehető-

ségek azonban felébresztettéft az emberekben ősi hultúráiuk és az

ísök nqelve iránti érdeklődést, az identitás-váqqat.
Legfontosabb feladatomnak a lengyel nyelvoktatás

és a lengyel kultúra igazi helyének megtalálását tartom
.- mondja Bubenkó Csaba. Már az előző önkormányzat
elindította a lengyel iskola-hálózat szervezését, melyet
a következő tanév kezdetére teljességében meg kell te-
remteni, Most hirdetjük meg a lengyel iskola igazgatói
pá]lyázatát, s reméliük, hogy a iöVő tané\,től a lengyel is-
kola is elfoglalhatja helyét a hazai oktatási rendszerben,
Programunk másik fontos eleme a történelmi lengyel-
ség egyik Iegnagyobb bázisát jelentő Kóbárya, Budapest
X, kerülete, lengyel kulturális életének élénkítése, Eb-
ben legnagyobb segítségünk a Sant Adalbert Eqaesület, a
knqel Ház, a Lenqqel templom és a helyi önkormánqzat.

Nagyon fontos a nagy és dicső múltra visszatekintő
Bem Egyesület tevékenysége, amely eddig is komoly
feladatot vállalt magára, és sok színes programmai di-
csekedhet,

A magyarországi lengyelség egyik jelentős rétegét
teszik ki az rljabban itt letelepedett lengyelek. Az ő kö-
tödésük a legfrissebb az anyaországhoz, a lengyel kul-
túrához, beszélik anyanyelvüket, Ezt semmiképpen
sem kivánjuk figyelmen kívül hagyni. Megkezdtük egy
tanácsadó testüleí. amit akár ,,Y ének Tanácsá" -nak is Ie-
het nevezni, kialakítását, Erősíteni kíVániuk az együtt-
működést a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zattal is, Már megtörtént a kapcsolatfelvétel, lezajlott

A Lenggel Otszlqos Önkormángznt tagjai:
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Bübenkó csaba az or§zágos önkormán}zat elnöke

az első tanácskozás, amelyen megegyezés SZületett a
különböző rendezvények szervezési feladatainak meg-
osztásáról, így könnyítve meg egymás munkáiát,

Ugyanilyen fontos a vidéki önkormányzatokkal való
egyeztetés. Elkészült az a levél, melyet valamennyi
önkormányzathoz eliuttattunk. Ebben kétiük, hogy
küldjék meg az eíre az évre szóló elképzeléseiket,
eseménynaptárukat, Ezek ismeretében tudjuk csak
igazán segíteni maid munkáiukat.

AZ olKÖ,nek az idén is a szent László nap mélíó
megünneplése az egyik legfontosabb eseménye, me-
lyen ismét átadásra kerül a Szent LásZló díj, Annyi
változást teruezünk, hogy ezeket a dí|akat az önkor-
mányzat ezután egy kuratórium javaslata alapján ítéli
oda, Megkezdődött már a kuratórium szervezése,
melybe a kü|önböző civil szervezetek, így a,,Polonia
Wegierska", a ,,Vének Tanácsa" és az Országos Önkor-
mányzat is delegál tagokat,

Jeles esemény lesz a megemlékezés a lengyel katonai
internálás óo, évfordulójáról, Különböző emlékhelye-
ken szervezünk rendezvényeket, de a legkiemelkedőbb
eseményre 1999. szeptember 25-én Ráhascsabán kerúl
majd sot ahol lengyel-magyar közös istentisztelet mel-
lett adjuk át a felúiított lengyel katonai emlékművet,
Oda váriuk a még élő internáltakat, illetve azok leszár-
mazottait is. Kiemelt program még a lengyelországí pá-
palátogatásra tervezett Zarándokút iS,

A lengyel-magyar testvórkapcsolatok élénkülését
remélve és szorgalmazva, felvettük a kapcsolatot a

Külügyminisztérium Lengyel Szekciójával iS. Hamaro-
san az országos önkormányzat Állomás utcai
székházákban kerül sor az ]nterparlamentális Unió ki-
helyezett bizottsági ülésére, Derenken, az ősi telepü-
lésen szeretnénk lengyel-magyar összefogással egy
skanzenfalut létesíteni.
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