Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2012. évi
tevékenységéről.

Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 2004. október 4-én
alakult meg 17 fővel, jelenlegi taglétszámunk 66 fő.
Célunk elsősorban a lengyel és magyar nép története közös pontjainak feltárása,
bemutatása, a lengyel kultúra, irodalom, művészetek megismertetése, a lengyel
hagyományok megőrzése. Programjainkkal megnyertük az Érden és környékén
– többnyire magyar családi kötelékben élő lengyeleket éppúgy, mint a két
nemzet története, kultúrája iránt érdeklődő magyar nemzetiségű polgárokat.
Hisszük és valljuk, hogy civil szervezetként sokat tehetünk a két nép
barátságának elmélyítése érdekében. Kulturális előadásokat szervezünk,
képzőművészeti és történeti kiállításoknak adunk teret, de kapcsolatot tartunk
lengyelországi kulturális egyesületekkel is.
A 2012. évben megvalósult programjaink közül a legjelentősebbek, melyek a
fenti célok elérését szolgálták
Január 21. Közgyűlés
Február 17. Zsille Gábor előadása: Szentek és királyok emlékezete – a középkor
és a közös lengyel-magyar szentek
Március 15. Koszorúzás
Március 23. Részvétel a Lengyel-Magyar Barátság napja rendezvényein Ópusztaszer
Március 31. Lengyel hagyományos húsvéti rendezvény
Április 20. Zsille Gábor előadása: Szent nők a lengyel-magyar barátságban
Május 1-3. Csatlakozás a Lengyel Ház és Templom Lengyel Alkotmány Ünnepe
alkalmából tartott rendezvényeihez
Május 19-20. kirándulás lengyel menekülttáborok nyomában: Zala megye
(Zalaszentgrót, Zalabér, Batyk).
Július 21. Érd Óváros Szent Mihály Alapítvány, valamint Érd-Óváros
lakosságával együtt a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és
lengyel segédcsapat egyesülésének 486. évfordulója alkalmából ünnepség,
Augusztus 18-21. Kirándulás Lengyelországba, Murzasichle- Zakopane
(Morskie Oko, Kasprowy Wierch).
Augusztus 31. Találkozás a "Boglárczykokkal"
Szeptember 1. Koszorúzás id. Antall József és Baló Zoltán ezredes sírjánál
Szeptember elején: Részvétel az Érdi Napokon .
Szeptember 25. Részvétel az Emlékezés c. könyv bemutatóján a Budapesti
Történeti Múzeumban
Október 17. Kovács István könyvbemutató: „Minden nap új napra ébredni” –
Edward Stachuráról.

Október 23-24. Részvétel az 1956-os magyar forradalom megemlékezésein
Érden és a Rákoskeresztúri Temető 301. parcellájánál
December 16. Karácsonyi rendezvény - az Érdi Lengyel Önkormányzattal
együtt - hagyományos lengyel karácsonyi
ostyatörés.
Az egyesület kommunikációja jónak mondható: a könyvtár honlapján elérhetőek
az információink, levelezőlistát működtetünk. A helyi újság és tv, valamint az
országos lengyel lap is közli híreinket.

