
 
Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület  

2015. évi tevékenységéről. 
 
 
A 2004. október 4-én alakult Érdi Lengyel-Magyar Kulturális 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, 2015. év végén 70 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.  
2015-ben néhány változás következett be:  

- könyvelőt váltottunk, mivel Bolla Imréné nem vállalta tovább, hiszen 
megszűnt az irodája 

- módosítottuk az alapszabályt, mivel a jogszabályok előírták 
- a módosítást a bíróság elutasította, így ügyvédhez fordultunk – az ügy 

még lezáratlan 
  
Február 7-én került sor az éves közgyűlésünkre, ahol elfogadta a tagság az 
elmúlt évi tartalmi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a 2015. évi 
munkatervet. Októberben tartottuk a rendkívüli közgyűlésünket az alapszabály 
módosításáról. 
A tartalmi munkát a pénzügyek pontos intézésével, pályázatok megírásával 
segítettük.  A tagdíjakat az év első felében befizette a tagság nagy része, 
igazában alig 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. 
Több pályázatot írtunk: a város önkormányzatánál nyertünk 100 ezer Ft-ot,  az 
Országos Lengyel Önkormányzatnál viszont nem nyertünk. A NEA- 
pályázataink közül az egyik (működésre) nyert, 600 ezer Ft-ot, a másik nem volt 
sikeres. Nyertünk viszont egy nemzetiségi pályázaton 100 ezer Ft-ot. Tehát 800 
ezer Ft volt a pályázati eredményünk. A nyert pénzeket a tanulmányutakra, a 
rendezvények tiszteletdíjaira, a honlap elkészíttetésére, fenntartására, technikai 
beszerzésekre fordítottuk. (technikai berendezések, adminisztrációs költségek, 



ügyvéd stb.) A pályázatok egy része még nem zárult le, tehát a pénzügyi 
beszámolóban nem minden szerepel. 
A tanulmányutakat változatlanul szervezzük. A Dunakanyarban és az 
Ipolymentén jártunk a lengyel menekülttáborok nyomában, Lengyelországban 
pedig az Ojcowi Nemzeti Parkot, a Sas útvonal várait, Krakkót jártuk be, 
valamint voltunk Wadowicében és Kalwaria Zebrzydowskában is. Persze 
megálltunk a Felvidéken is – konkrétan Ipolyságon és Vlkolinecen. 
Megemlékeztünk a nemzeti ünnepekről. Részt vettünk a lengyel vonatkozású 
megemlékezéseken (Katyn, id. Antall József sírjánál), a katowicei Lengyel-
Magyar Barátság Napon – bár az utóbbin nem hivatalosan, hanem csak több 
tagtársunk volt jelen résztvevőként. Az érdi Szőlővirág ünnepen is több tagunk 
részt vett. 
Megtartottuk a két vallási ünnepet: a húsvétot és a karácsonyi ostyatörést. 
Komoly szakmai programjaink is voltak: a Hazajárókkal a legelső, a lengyel 
Pienienekben is játszódó túrájukról beszélgettünk, májusban Dr. Mitrovits 
Miklós bemutatta könyvét, novemberben pedig Dr. Lagzi Gábor volt a 
vendégünk. Júliusban emlékeztünk a mohácsi csata lengyel hőseire. 
A 2015-ben megvalósult programjaink voltak: 
 
Február 7.  Közgyűlés 
Március 15.  Koszorúzás 
Március 28.  Húsvéti ünnepség 
Április 11.  Találkozó a Hazajáró műsor készítőivel: A Pienynek c. film 

megtekintése 
Április 12.   Koszorúzás a Katyni emlékműnél 
Május 6.  Lengyel-magyar „két jó barát” c. Dr. Mitrovits Miklós által 

szerkesztett könyv bemutatója Dr. Molnár Imre közreműködésével. 
Május 16-17. Lengyel emlékhelyek fölkeresése: Dunakanyar, Ipolymente 

(Vác, Márinosztra, Nagybörzsöny, Vámosmikola, Párkány, Esztergom, 
Dömös, Leányfalu) 

Július 25.   Mohácsi emlékünnepség 
Augusztus 6-9. Tanulmányút Lengyelországba: Ipolyság, Vlkolinec, Ojcówi 

Nemzeti Park, Pieskowa Szkala, Ogrodziniecz, Rabsztyn, Krakkó, 
Kalwária Zebrzydowska, Wadowice) 

Augusztus 31. Koszorúzás a Farkasréti temetőben 
Október 9.  Rendkívüli közgyűlés 
Október 23.  Koszorúzás a nemzeti ünnepen 
November 7. Hasonlóságok és különbségek: lengyelek és magyarok a 20. 

században. Dr. Lagzi Gábor előadása 
December 17. Ostyatörés 
 
Az egyesület kommunikációja sokat javult, hiszen elkészítettük az egyesület 
önálló honlapját. www.erdlemke.hu A levelezőlistát továbbra is működtetjük. 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.  
A pályázatoknak köszönhetően pénzügyi gondjaink nincsenek: amit terveztünk, 
megvalósítottuk. Vásároltunk egy szkennelő-fénymásoló-nyomtató berendezést, 
a honlap elkészítése is pénzbe került, a fenntartására is befizettük 1 évre előre a 
pénzt.  
A pályázatok lezárása 2016-ban lesz, tehát a többi pénzköltés a következő évi 
beszámolóba kerül majd. 
A honlapon minden fontos információ elérhető, megnyitható, így a 
médiamegjelenések is, de itt is rögzítjük: 
 
Média 2015 
 
http://www.erd.hu/data/cms693932/ERDI_UJSAG_2015._evi_05._szam.pdf 
http://erdmost.hu/2015/01/20/parbeszed-2015-januar-19/ 
http://erdmost.hu/2015/02/10/hirado-2015-februar-10/ közgyűlés 
http://www.polonia.hu/images/media/poloniawegierska/pw230.pdf 
http://www.polonia.hu/index.php?option=com_tz_portfolio&view=p_article&id=838:walne-zebranie-polsko-
w%C4%99gierskiego-stowarzyszenia-kulturalnego-w-%C3%A9rdzie&catid=8&Itemid=168&lang=pl 
http://www.polonia.hu/index.php?option=com_tz_portfolio&view=archive&year=2015&month=2&Itemid=206
&lang=hu 
http://erdmost.hu/2015/04/14/hirado-2015-aprilis-14/ Hazajáró 
http://erdmost.hu/2015/05/07/hirado-2015-majus-07 Mitrovits 
http://www.erd.hu/data/cms705236/ERDI_UJSAG_2015._evi_18._szam.pdf Mitrovits 
http://www.erd.hu/data/cms706410/ERDI_UJSAG_2015._evi_20._szam.pdf Dunakanyar 
http://kisdunaujsag.hu/2015/05/21/lengyel-emlekek-a-dunakanyarban/ 
http://www.polonia.hu/images/media/poloniawegierska/pw234.pdf Dunakanyar 
http://erdmost.hu/2015/07/30/a-lengyel-magyar-baratsagot-unnepeltek/ Mohácsi 
http://www.erd.hu/data/cms708619/ERDI_UJSAG_2015._evi_29._szam.pdf Mohácsi 
http://www.polonia.hu/images/media/poloniawegierska/pw237.pdf Ojców 
http://kisdunaujsag.hu/2015/08/11/letepert-a-hoseg/ Ojców 
http://www.polonia.hu/index.php?option=com_tz_portfolio&view=archive&year=2015&month=8&Itemid=206
&lang=hu 
http://www.erd.hu/data/cms720167/ERDI_UJSAG_2015._evi_43._szam.pdf 
http://www.polonia.hu/images/media/poloniawegierska/pw240.pdf  Lagzi 
http://erdmost.hu/2015/12/23/hirado-2015-december-22/ karácsony 
 http://www.polonia.hu/index.php?lang=hu karácsony és honlap 
http://nemzetisegek.hu/nem-baratsag.php?evf=22&szam=6 Dunakanyar 
http://www.polonia.hu/images/media/poloniawegierska/pw241.pdf 
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