
Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről.  
 
A szervezet céljainak megfeleltünk 2016-ban is a tartalmi munka területén, de a jogi-
gazdasági ügyeink is rendben vannak. 
Február 6-án került sor az éves közgyűlésünkre, ahol elfogadta a tagság az elmúlt évi tartalmi 
beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a 2016. évi munkatervet. Elfogadtuk az ügyvéd által 
(ismét) módosított alapszabályt. Az alapszabály módosítása tavalyról húzódott át erre az évre 
is, de végül rendben lezárult – de nem volt feszültség nélküli munka! 
 
A tartalmi munkát a pénzügyek pontos intézésével, pályázatok megírásával segítettük. (2016-
ban ugyanaz a könyvelő cég csinálta a könyvelésünket, aki 2015-ben is – úgy tűnik, rendben 
vannak a pénzügyeink.) 
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, az érdi óvárosi lakosokkal.. A Diósdi 
Társaskör rendezvényein is részt vesz tagjaink egy része.  
Több pályázatot írtam, Érd város önkormányzatánál nyertünk 200 ezer Ft-ot, ennek 
elszámolási határideje 2017-ben lesz, még nem zárult le, ezért a pénzügyi beszámolóban nem 
minden szerepel 
Pályázatot adtam be a NEA-hoz, működésre és szakmai programokra. Mindegyik várólistára 
került, tehát sikeresnek mondható. Az egyik végül bekerült a nyertesek közé, ezért minden 
jogi dokumentációt beadtunk hozzá. Aztán mégsem lett sikeres, mondván, hogy hasonló célra 
már nyertünk máshol is. Persze ez számomra kérdéseket vet föl: ezt már előtte is lehetett 
volna tudni, mielőtt a nem kevés munkával járó dokumentum-beszerzésnek neki kezdünk! 
Nyertünk viszont az EMMI Nemzetiségi pályázatán 300 ezer forintot.  
A nyert pénzeket a tanulmányútra, ismertető kiadvány készítésére, adminisztrációs 
költségekre, könyvelő díjára fordítottuk. 
A tanulmányutunk Lengyelországban a Nyugati-Beszkidekbe vezetett: Ustron, Wisla és 
környékét, Pczyna kastélyát néztük meg. A 43 résztvevő tartalmas, jó hangulatú útról 
számolhat be. 
Megemlékeztünk a nemzeti ünnepekről (márc. 15. okt. 23. valamint nov. 4.) . Részt vettünk 
a lengyel vonatkozású megemlékezéseken (Katyni emlékmű, id. Antall József sírjánál). 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:  
Tavasszal bemutattuk Kovács István: Honvédek, hírszerzők, légionisták c. könyvét, valamint 
Rosonczy Ildikó: Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért c. monográfiáját. 
Meghallgattuk a Szeretettel c. műsort,  Kudlik Júlia és Szvorák Katalin lemezbemutatóját.  
Június 24-én tartottuk a megemlékezést a II. Lajos emlékműnél. Augusztus 23-án 
polgármester úr felkérésére részt vettünk  a Mohácsi kerékpáros emléktúra érdi elindításán. 
Augusztus 31-én volt B. Szabó János előadása Lengyel csapatok a mohácsi csatában címmel, 
ezzel is emlékeztünk a csata 490. évfordulójára. Október 22-én volt.Dr. Lagzi Gábor előadása 
az 1956. évi forradalom 60. évfordulóján  
Az egyesület kommunikációjában sokat jelentett az önálló honlap. 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-oldalunk is működik, ezzel is nyilvánossá téve 
tevékenységünket. 
A pályázatoknak köszönhetően pénzügyi gondjaink nincsenek: amit terveztünk, 
megvalósítottuk.. A honlapon minden fontos információ elérhető, megnyitható, így a 
médiamegjelenések is, ezeket most itt nem tesszük közzé. 
 
Létszámunk emelkedik, 2016. év végén 80 fizető tagunk volt. Bár vannak lemorzsolódások, 
de mindig jönnek új tagok is, idén a létszámunk nőtt. Rendezvényeinken, programjainkon 
azonban nemcsak tagjaink vesznek részt, hanem számos egyéb érdeklődő is megjelenik.  
Összességében tartalmas évet zártunk, méltóképpen megemlékeztünk a mohácsi csata 490. az 
1956. forradalom 60 évfordulójáról. Az egyesület egyéb ügyei is rendben vannak. 
Köszönet a közreműködőknek, a fotósoknak, a résztvevőknek a tevékenységükért! 
 
Diósd, 2017. január 1.  
 
Bazsóné Megyes Klára 
elnök 


