
Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről. 
 
 
A 2004. október 4-én megalakult Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú 
Egyesület célja 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.  
Létszámunk néhány éve stagnál, 2013. év végén  54 fizető tagunk volt. Bár 
vannak lemorzsolódások, de mindig jönnek új tagok is. Rendezvényeinken, 
programjainkon azonban nemcsak tagjaink vesznek részt, hanem számos egyéb 
érdeklődő is megjelenik.  
2013 bizonyos szempontból a változások éve volt: vezetőségválasztásra került 
sor, melyet jó néhány adminisztrációs változás követett.  
Január 26-án került sor az éves közgyűlésünkre, ahol elfogadta a tagság az 
elmúlt évi tartalmi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a 2013. évi 
munkatervet. Ekkor került sor a következő 4 éves ciklus vezetőségének a 
megválasztására is. Ennek során a következő lett a vezetőségünk: 
elnök Bazsóné Megyes Klára, tagok Baka Györgyi, Kelemen Mária, Pauer Béla, 
Sebestyénné Majchrowska Ewa.  A vezetőség később alelnökké választotta 
Sebestyénné Majchrowska Ewát, titkárrá Pauer Bélát. Pénzügyeinket Bolla 
Imréné intézi továbbra is. 
Ezt követően elindítottuk az egyetlen bejelentésre kötelezett változásnak az 
adminisztrációját: az elnök személyének változását kellett a Budapest Környéki 
Törvényszéknek bejelenteni. Hosszas levelezgetés, telefonálgatás után 
szeptemberre (!) sikerült az ügyet elintézni. Az elhúzódásnak nagy jelentősége 
volt, hiszen addig pl. nem tudtunk a bankban intézkedni, pályázni stb.  
A vezetőség egy része részt vett a civil szervezetek továbbképzésein. 
A tartalmi munkát a pénzügyek pontos intézésével, pályázatok megírásával 
segítettük.  A tagdíjakat az év első felében befizette a tagság nagy része, de 
voltak elmaradások. Ezért megkérdeztük azokat a tagjainkat, akik nem fizettek 
(néhányan már évek óta!), hogy tagjaink kívánnak-e maradni, amit a tagdíj 
befizetésével „bizonyíthattak”.   
Továbbra is támaszkodunk a Csuka Zoltán Könyvtár infrastruktúrájára, de jó 
kapcsolatunk van az Érdi Lengyel Önkormányzattal, a Szent Mihály 
Alapítvánnyal, az országos lengyel önkormányzattal is. A Diósdi Társaskör 
rendezvényein is részt vesz tagjaink egy része, pl. Zsille Gábor, Dr. Kovács 
István előadásán. 



Három pályázatot írtunk: a város önkormányzatánál nyertünk 150 ezer Ft-ot, a 
NEA-hoz benyújtott működési célú, valamint szakmai pályázatunk az első 
szűrésen átesett, végső eredményünk még nincs. 
 
A 2013. évben megvalósult programjaink voltak: 
Január 26. Vezetőségválasztó közgyűlés  
Március 15. Koszorúzás  
Március 23. Hagyományos lengyel húsvéti rendezvény  
Április 13. Cséby Géza: Sors – címerkép c. könyvének bemutatója 
Május 1-3. Csatlakozás a Lengyel Ház és Templom Lengyel Alkotmány Ünnepe 
alkalmából tartott rendezvényeihez 
Június 1-2. Kirándulás lengyel menekülttáborok nyomában:  Zemplén – 
Sárospatak, Királyhelmec, Sátoraljaújhely, Mád.  
Június 20-23. Rege Béláné, Bazsóné, Sebestyénné a testvérvárosi napokon 
meghívottként vett részt. 
Július 27. Érd Óváros Szent Mihály Alapítvány, valamint Érd-Óváros 
lakosságával együtt a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és 
lengyel segédcsapat egyesülésének 487. évfordulója alkalmából ünnepség,   
Augusztus 16-19. Kirándulás Lengyelországba – Krosnó, Iwonicz-Zdroj, Sanok, 
Bártfa (Balassi Bálint nyomában, valamint emlékezés az I. világháború hőseire) 
Augusztus 31. Koszorúzás id. Antall József és Baló Zoltán ezredes sírjánál  
Szeptember elején: részvétel az Érdi Napokon .  
Szeptember 14. az Emlékezés c. könyvről és a Magyar szív c. filmről G. 
Lubczykkal beszélgettünk. 
Október 23-24. Részvétel az 1956-os magyar forradalom megemlékezésein 
Érden. 
November 12. Lengyelország diplomataszemmel  - beszélgetés Dr.Molnár 
Imrével, a külügyminisztérium munkatársával. 
December 8. 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, a polonia.hu  is közli híreinket. 
TVszereplések: 
http://erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-fenykep-2013-03-26 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-hirado-2013-12-10 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-negyszemkozt-2013-11-15 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-hirado-2013-11-13 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-negyszemkozt-2013-08-08 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-nyari-panorama-2013-07-29 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-hirado-2013-03-25 
http://www.erdhirado.hu/erd-tv/erd-tv-negyszemkozt-2013-02-04 

 
Diósd, 2014. január 31.   Bazsóné Megyes Klára elnök  


