Beszámoló az Egyesület 2011. évi tevékenységéről

Az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 2004. október 4-én alakult meg.
Tagjaink száma folyamatosan nő, 2011-ben 59 fő. Előfordul lemorzsolódás is, de ez csak a kezdeti
időszakot jellemezte. (Többen nem fizettek tagdíjat, ezért a vezetőség törölte őket a tagok közül.)
Programjainkon nemcsak az egyesületi tagok vesznek részt, többen is rendszeresen látogatják a
rendezvényeinket, jönnek velünk kirándulni.
Tartalmas, gazdag tartalmú évet zárunk, nemcsak a magunk által szervezett programokat illetően,
de az országos, lengyelekkel kapcsolatos rendezvényeken is részt vettünk. Ez utóbbiakon
elsősorban az elnök és Rege Béla, esetenként néhány más tag képviselte a szervezetet.
A 2011-ben megvalósult programjaink a következők voltak
Január 22.
Közgyűlés
Február 9.
Zsille Gábor: "Krakkói királysírok" c. vetítéses előadása.
Március 15.
Koszorúzás a nemzeti ünnepen
Március 22-23.
Részvétel Poznanban a Lengyel-Magyar Barátság napja rendezvényeken
Április 8.
Részvétel a Katyn-i áldozatok emlékművének avatásán Budapesten (Óbuda),
koszorúzás.
Április 17.
Lengyel hagyományos húsvéti rendezvény
Május 1.
Részvétel II. János Pál pápa boldoggá avatása alkalmából a Bazilikában
megtartott szentmisén és koncerten
Május 3.
Részvétel a Lengyel Alkotmány Ünnepén a Lengyel Házban és a Lengyel
Templomban a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete által szervezett
programokon
Július 2-3.
Kirándulás Komáromba és Észak-Komáromba, továbbá Győrbe a lengyel
emlékhelyek felkeresése céljából (Lébény, Pannonhalma, Győrújbarát is benne volt a programban)
Július 23.
Ünnepség az Érd Óváros Szent Mihály Alapítvánnyal együtt a Mohácsra
induló, II. Lajos király által vezetett magyar és lengyel segédcsapat egyesülésének 485. évfordulója
alkalmából
Augusztus 18-22.
Kirándulás Lengyelországba, Wroclaw, Częstochowa.
Augusztus 23.
Részvétel a totalitárius (fasiszta, kommunista) rendszerek áldozatainak
emléknapján, Csömörön, koszorúzás.
Augusztus 29-30.
Részvétel a boglárcsikok találkozóján, Balatonbogláron.
Szeptember 1.
Koszorúzás id. Antall József és Baló Zoltán ezredes sírjánál
Szeptember 2-4.
Részvétel az Érdi Napokon.
Szeptember 4.
Józef Dobrowolski lubaczowi festőművész kiállításának megnyitója
Budapesten a Lengyel Házban.
Szeptember 16-19. Részvétel Jaroslawban az bencés apátság alapításának 400. és II. Rákóczi
Ferenc emigrációjának 300. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségeken.
Október 7.
Józef Dobrowolski kiállítása Érden, a Szepes Gyula Művelődési Házban
Október 23-24.
Részvétel az 1956-os magyar forradalom megemlékezésein, Érden.
November 19.
Sutarski Konrad: "Az én Katynom" c. könyvének bemutatója a könyvtárban.
December 17.
Karácsonyi rendezvény - az Érdi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal
közösen a Körösi Csoma Általános Iskolában - hagyományos lengyel ostyatörés.
Egyesületünk jó sajtókapcsolatokat ápol a Polonia Węgierska, a Głos Polonii c. lapokkal, valamint
az Érdi Tv-vel, az Érdi Újsággal. Jelentősebb rendezvényeinkről a fenti médiumokban, valamint az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat www.polonia.hu c. honlapján, továbbá a
www.csukalib.hu internetes honlapokon rendszeresen tudósításaink és beszámolóink jelennek meg.

A www.csukalib.hu honlapon egyesületünk információit külön fejezet tartalmazza.
Rendezvényeinken érdi, budapesti, a szomszédos települések lakosai, lengyelek és magyarok
jelentős számban vesznek részt.
Pénzügyi helyzetünkről külön beszámoló készül, erre nem térek ki külön. Ki kell azonban emelni a
pályázatíró tevékenységünket, hiszen összességében meglehetősen sok pályázati támogatást
kaptunk. (Wekerle Alapítvány, NCA, Érd MJV)
Megköszönöm a vezetőségi tagok – akik térítés nélkül végzik a munkát, valamint az egyesületi
tagok önkéntes munkáját, mert csak együtt, közös munkával érhettük el sikereinket. Külön
köszönettel tartozom az Egyesület könyvelőjének, Bolla Jutkának és Éva lányának a Wekerle
Alapítvány pályázatának megvédésénél végzett munkájáért.
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