VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Szám: KOZP/921/8/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 14-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Veszprém, Szabadság tér 15.
A közmeghallgatáson megjelentek:

Kövesdi Hanna elnök
Boros Zoltánné elnökhelyettes és
dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető és 2
érdeklődő választópolgár

Igazoltan maradt távol: Plucinska – Kendli Barbara képviselő
Kövesdi Hanna elnök köszöntötte a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásán
megjelent képviselőket és érdeklődőket. Megállapította, hogy a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének 3 tagjából 2 jelen van, Plucinska – Kendli
Barbara képviselő igazoltan van távol, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Boros Zoltánné elnökhelyettes kijelölését és
kérte, hogy erről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete szavazzon.
A 3 tagú nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros
Zoltánnét jelölte ki.
Kövesdi Hanna elnök:
Röviden tájékozta a megjelenteket a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi tevékenységéről, amelyről az év során több testületi ülésen is szó volt.
A tájékoztató után hozzászólásokra, észrevételekre került sor.
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Kövesdi Hanna elnök:
2018-ban lesz a lengyel függetlenség visszanyerésének 100. évfordulója. A
lengyelországi ünnepségsorozaton a veszprémi lengyel közösség szeretne részt
venni. Mivel ez több napos programot jelent, csak valamilyen pályázati pénzből lenne
megvalósítható. Már 2017-ben figyelni kell a pályázati kiírásokat.
Koszorúsné Schildmayer Etelka:
Igény mutatkozik több kulturális programban való részvételre. Főleg lengyel
vonatkozású előadások érdeklik a közönséget, de szívesen elmennének egy
budapesti színházba vagy operába.
Kövesdi Hanna elnök:
A felvetésnek nincs akadálya, az önkormányzat várja az ötleteket.
Ficzere Barbara:
A nyári lengyelországi kirándulásokat jó lenne az ország északiabb régióiba szervezni.
Kövesdi Hanna elnök:
Eddig azért nem terveztek ilyen utat, mert ez jóval nagyobb költséget jelent. Ilyen út
pl. Gdanskig (Balti tenger partnál) két napot vesz igénybe, csak az utazás oda-vissza
négy napot jelent. Erre is plusz forrást kellene szerezni.
Elmondta továbbá, hogy Veszprém fesztivál város és ezt a tényt úgy szeretnék
kihasználni, hogy az egyik fesztivál idejére ide szerveznék az Országos Lengyel
Fórumot, amelyet eddig minden évben Budapesten tartanak.
Boros Zoltánné elnökhelyettes:
Magyarország északi részén fekszik Derenk lengyel falu, amelyet az Országos Lengyel
Önkormányzat a magyarországi lengyelek történelmi emlékhelyévé nyilvánított.
Jövőre egynapos kirándulást szeretnének szervezni Derenkre és környékére.
Kövesdi Hanna elnök:
A közmeghallgatást megelőző ülésen jóváhagyták a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő megállapodást. Ennek keretében szeretnének részt venni
az ukránok által szervezett úton, ugyanis a jelenlegi Ukrajna területén fekszik Lviv
(Lemberg). Ez az a város, amely 1939-ig Lengyelországhoz tartozott és a lengyel
kultúra és művészet központja volt. Rengeteg lengyel emlékhely található ott. Lviv
olyan a lengyeleknek, mint Erdély a magyaroknak. Minden lengyelnek az életében
legalább egyszer el kell mennie oda.
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Boros Zoltánné elnökhelyettes:
A Veszprémi Lengyel Nyelvoktató Iskolát jobban kellene támogatni, mert
pénzhiányban sokszor nem tudnak eljutni az országos lengyel iskolai programokra.
Kövesdi Hanna elnök:
A rendelkezésükre álló irodahelyiség nemcsak egy „falatnyi” hely, de a bútorzata,
állapota is siralmas. Ez azért gond, mert semmilyen programot nem tudnak oda
szervezni, egy vendéget nem lehet hívni, mindig egy „befogadó” helyet kell
keresniük, ami költséget jelent. Meg kell érdeklődni, hogy lehet-e valamit tenni ez
ügyben, és ha igen, akkor milyen módon.
Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, így az elnök a
közmeghallgatást 17.30 órakor bezárta.
K.m.f.

Kövesdi Hanna
elnök

Boros Zoltánné
jegyzőkönyv hitelesítő
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