
A Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
közreműködésével megvalósult programok 

 
 

Március 19. hétfő 
 
Csermák Antal Zeneiskola – Csermák-Terem (Megyeház tér 5.) 
17.00 
Presto koncert  
A Csermák Antal Zeneiskola és a tarnówi zeneiskola tanárainak koncertje 
 

18.00  
Táncház a Kőris zenekarral 
A Csermák Antal Zeneiskola és a tarnówi zeneiskola növendékeinek részvételével 
A programok a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével 
valósulnak meg. 

 

Március 20. kedd 
 
Csermák Antal Zeneiskola – Csermák terem (Megyeház tér 5.) 
18.00 
A Csermák Antal Zeneiskola és a tarnówi zeneiskola növendékeinek közös koncertje 
A program a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével valósul 
meg. 

Március 21. szerda 
 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Kisfaludy Terem (Komakút tér 3.)  
17.00 
Gál Vilmos történész "A lengyel freskó" című regényének bemutatója 
A regény a második világháború alatt Magyarországra menekült lengyelek történetét mutatja 
be. A szerzővel Szalai Attila író, fordító, publicista beszélget. 
A Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat programja. 

 

Március 22. csütörtök 
 
 
Hangvilla – Nagyterem (Brusznyai Árpád utca 2.) 
19.00  
Magyar-Lengyel estek a Hangvillában - A Polonéz Néptáncegyüttes és a Veszprém-
Bakony Táncegyüttes közös gálaműsora  
A Polonéz Néptáncegyüttes közel tizenöt éves múltra tekint vissza. Másfél évtizeddel ezelőtt 
a XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az együttes vezetője, Balogh 
Katarzyna azzal a céllal hozta létre az együttest, hogy Magyarországon hagyományt és 
ismertséget teremtsen a lengyel népdal és néptánc világának. Az elmúlt tizenöt évben a 
táncosok Lengyelország, Svédország és Franciaország mellett Gibraltár, Ciprus és Malaga 
fesztiváljain is nagy sikerrel lépett fel. A külföldi vendégszereplések mellett az együttes 
számos hazai rendezvényen vett részt. A néptánccsoport repertoárján olyan népi és 
regionális táncok szerepelnek, mint például a polonez, a kujawiak,az oberek,, a középlengyel 
szvitek, a csárdás és a palotás. 



A Veszprém-Bakony Táncegyüttes hat éve alakult a nagy múltú, több évtizede működő 
Veszprém Táncegyüttes és a Bakony Táncegyüttes egyesülésével. A táncosok új 
közösségként, újult erővel kezdtek bele a néptánc továbbörökítéséért végzett munkába. Az 
együttesnek az elmúlt években több száz fellépése volt Magyarországon és a határon túl. A 
táncegyüttes művészeti vezetője Kádár Ignác. 
 

Március 24. szombat 
 
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ (Táborállás park 1.) 
207-es és 208-as terem, színházterem, színháztermi- és emeleti előtér 
15.00 – 20.00 
Lengyel Nemzetiségi Nap 
15.00: A lengyel regék és mondák rajzpályázat eredményhirdetése 
15.00-17.00: Alvó lovagok - a lengyel mondavilágra épülő interaktív kézműves foglalkozás, 
amelynek keretében az érdeklődők elkészíthetik a főhőst, az alvó lovagot. 
A foglalkozás kétnyelvű, a szervezők várják a lengyel gyerekeket is. 
Társasjátékozás a lengyel "Sorban állás" játékkal a Csa-ládika vezetésével 
16.00-17.00 Lengyel rajzfilmek vetítése (Lolka és Bolka, Varázsceruza) 
17.00 A Lengyel plakátművészet bemutatkozása - kiállításmegnyitó 
„Az utca művészete" elnevezés mindörökre a plakát jelzője lett Lengyelországban. A lengyel 
kulturális plakát fontos szerepet játszik a plakát modernkori történelmében. Főként az 1956–
1963-as, Lengyel Plakátiskola koraként ismert időszakban, amikor a lengyel plakátot a 
legelső helyen tartották számon világszerte. 1989-után a lengyel plakátművészetben a kiváló 
mesterek mellett fiatal lengyel plakáttervezők jelentek meg, és változásokat indítottak el e 
területen. A lengyel plakát fokozatos átalakulásának lehetünk tanúi, különös tekintettel a 
téma megközelítésére és az ábrázolási technika megválasztására. Ha figyelembe vesszük 
az eredeti és avantgárd megoldásokat, a pályázatokon elnyert díjak számát, kijelenthetjük, 
hogy a lengyel plakát továbbra is nagy elismerésnek örvend.  
A kiállítás megtekinthető: 2018. április 13-ig 
17.30: Lengyel testvériskolák gálaműsora 
Köszöntőt mond Roman Ciepiela Tarnów város polgármestere és Porga Gyula Veszprém 
város polgármestere. 
A tarnówi 15.sz. Bem József Általános Iskola énekkara és a tarnówi 20.sz.Lengyel 
Olimpikonok Általános Iskola modern tánc csoportjának műsora. 
A Rzeszówi Prezentációs Nővérek Gimnázium diákjainak műsora: 
  - lengyel népdalcsokor az iskola néptáncegyüttese előadásában 
  - patriotikus és modern lengyel dalok (szólisták:Julia Różańska, Wojciech Stawarz, Kinga 
Mazgaj) 
  - lengyel filmslágerek instrumentális verzióban az iskola zenekarának előadásában 
19.00 Gasztronómiai bemutató – hagyományos lengyel ételeket kóstolhatnak meg a 
vendégek 
A Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és az Agóra Veszprém Városi Művelődési 
Központ harmadik alkalommal rendez programot a Magyar-Lengyel Barátság Napjához 
kapcsolódóan. 
A belépés díjtalan. 
 

 


