
 
Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről. 
 
 
A 2004. október 4-én alakult 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, 2014. év végén  64 fizető tagunk volt. Bár 
vannak lemorzsolódások, de mindig jönnek új tagok is, idén létszámunk nőtt. 
Rendezvényeinken, programjainkon azonban nemcsak tagjaink vesznek részt, 
hanem számos egyéb érdeklődő is megjelenik.  
2014-ben jónéhány változás következett be: megváltoztattuk a nevünket, ezt a 
bíróság hosszas ügyintézéssel fogadta el. Megszűnt a közhasznúságunk, mivel 
nem feleltünk meg teljes mértékben a kritériumoknak, másrészt a mi 
szempontunkból nincs jelentősége, mivel semmiféle előnnyel nem járt. 
  
Február 8-án került sor az éves közgyűlésünkre, ahol elfogadta a tagság az 
elmúlt évi tartalmi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a 2014. évi 
munkatervet.  
A tartalmi munkát a pénzügyek pontos intézésével, pályázatok megírásával 
segítettük.  A tagdíjakat az év első felében befizette a tagság nagy része, 
igazában nem voltak elmaradások.  
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. 
Két pályázatot írtunk: a város önkormányzatánál nyertünk 100 ezer Ft-ot, a az 
Országos Lengyel Önkormányzatnál 50 ezer Ft-ot. Sajnos az előzőleg benyújtott 
NEA- pályázataink nem nyertek, 2014-ben pedig nem írtak ki új pályázatot. 
A tanulmányutakat változatlanul szervezzük, de elmaradt a magyarországi út – 
szervezési (szállás) nehézségek miatt. A lengyel (újszandeci) út sikeres volt 
tartalmában és kapcsolatépítésben is: találkoztunk a helyi országgyűlési 
képviselő titkárával, valamint egy lengyel helytörténésszel is. Méltón 
emlékeztünk meg az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról, Balassi 
Bálintról, Szent Kingáról. Ugyancsak megemlékeztünk varsói felkelés 70. 
évfordulójáról,  Rege Béla tagtársunk tartott előadást. Volt könyvbemutatónk is, 



Kovács István történésszel, illetve Baka Györgyi költővel. Utóbbi tagtársunk is, 
és örömmel vettük tudomásul, hogy tagja lett a Magyar Írószövetségnek! 
Nagyszabású rendezvény volt a Magyar Földrajzi Múzeumban a Generzich- 
alapítvány szervezésében, melyhez mi is csatlakoztunk, itt Sebestyénné Ewa 
tartott előadást, de sok tagtársunk is részt vett. A program második napján mi 
láttuk vendégül az előadókat, a szervezőket a könyvtárban. 
Megemlékeztünk a nemzeti ünnepekről 
A 10 éves évfordulóra két programot szerveztünk: októberben egy bográcsolós-
beszélgetős estet, ahol képeket, illetve az utolsó lengyel út filmjét vetítettük. Egy 
hónappal később, novemberben „komolyabb” rendezvényre került sor: 
meghallgattuk Konrad Sutarski előadását a magyarországi lengyelekről. 
Emellett kiállítás készült az emléktárgyakból, utazási emlékekből, fotókiállítás a 
10 év történetéről, térképkiállítás a tanulmányutakról. 
Mindenki megkapta a 10 év történetéről szóló kronológiát, valamint a frissen 
elkészített egyesületi jelvényt. 
Mindkét rendezvényen lengyel felvágottakat (kolbászt, sonkát) és a tagok által 
készített süteményeket fogyasztottunk. 
A karácsonyi ünnepségen megismerhettük az új összetételű érdi lengyel 
önkormányzatot. 
 
A 2014. évben megvalósult programjaink voltak: 
Február 8. Közgyűlés  
Március 12. Baka Györgyi költői estje 
Március 15. Koszorúzás  
Március 26. Kovács István: Bem tábornok c. könyvének bemutatója 
Április 5.  Hagyományos lengyel húsvéti rendezvény  
Április 12. Koszorúzás a katyni emlékműnél 
Április 25-26. Közös rendezvény a Genersich-alapítvánnyal, a Magyar Földrajzi 
Múzeummal a Tátra-kutatókról, a Tátra kincseiről. 
Május 7. Rege Béla előadása a varsói felkelésről. 
Július 26. Érd Óváros Szent Mihály Alapítvány, valamint Érd-Óváros 
lakosságával együtt a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és 
lengyel segédcsapat egyesülésének 488. évfordulója alkalmából ünnepség 
Augusztus 7-10. Kirándulás Lengyelországba – Balassi Bálint nyomában, 
valamint emlékezés az I. világháború hőseire: Nowy Sacz, Debno, Limanowa, 
Ószandec, Ólubló, Késmárk stb. 
Augusztus 19. Diósd és Cieszanow testvérvárosi ünnepsége, ahol Bazsóné és 
Sebestyénné beszédet mondott 
Augusztus 31. Koszorúzás id. Antall József  és Baló Zoltán sírjánál  
Október 4. Bográcsolós közös ünnepség 
Október 23. Részvétel az 1956-os magyar forradalom megemlékezésén Érden. 
November 15. A 10. évforduló megünneplése, Konrad Sutarski előadása. 
December 6. 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. Facebook-oldalt is 
nyitottunk, ezzel is nyilvánossá téve tevékenységünket. 
Média-szereplések: 
http://erdmediacentrum.hu/blog/2014/12/08/ostyatores/ 
http://www.polonia.hu/index.php?option=com_tz_portfolio&view=p_article&id=749:kar%C3%A1csonyi-
%C3%B6sszej%C3%B6vetel-%C3%A9rden&catid=17&Itemid=192&lang=hu 
Ostyatörés Érden.docx  
http://www.erd.hu/data/cms686769/2014._november_20.___44._szam.pdf 
http://erdmediacentrum.hu/tv/2014/10/10/hirado-2014-oktober-10/ 
http://www.polonia.hu/images/media/poloniawegierska/pw225.pdf 
http://www.polonia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3450:2014-08-25-12-03-
07&catid=1:aktualis&Itemid=7 
http://www.erd.hu/data/cms681016/2014._julius_31.___30._szam.pdf 
http://erdmediacentrum.hu/blog/2014/07/28/emlekunnepseg-szombaton-a-ii-lajos-emlekmunel-ofaluban/ 
http://www.youtube.com/watch?v=7vCP6hM8TW4&feature=c4-overview&list=UUd8GQgcdcgW67-
Zl4LAwo4w 
http://erdmediacentrum.hu/blog/2014/11/19/tudjon-meg-tobbet-a-10-eves-erdi-lengyel-
magyar-egyesuletrol-az-erd-fm-101-3-musoran/ 
 
 
 

 
   
 


