
Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2019. évi tevékenységéről.  

 

A 2004-ben 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 

megnyertünk 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 

folyamatosan emelkedett, ez most megállt. 2019. év végén 73 tagunk volt. 

Rendezvényeinken, programjainkon nemcsak tagjaink vesznek részt, hanem számos egyéb 

érdeklődő is megjelenik.  

2019-ben ugyanaz a könyvelő cég csinálta a könyvelésünket, aki 2018-ban is – úgy tűnik, 

rendben vannak a pénzügyeink. Persze ez nekünk is köszönhető, Sebestyénné Majchrowska 

Ewának, aki a készpénzes ügyeket és a könyvelővel való kapcsolattartást intézi, az elnök pedig 

a banki ügyeket, a pályázatokat.  

 Február 23-án volt az éves közgyűlésünk, ahol elfogadta a tagság az elmúlt évi tartalmi 

beszámolót, a pénzügyi beszámolót és a 2019. évi munkatervet és ahol Dr.  Burnáz Éva 

tagtársunk tartott diás beszámolót a varsói utazásáról. 

 

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 kapcsolatunk van az 

Érdi Lengyel Önkormányzattal, az érdi óvárosi lakosokkal. A Diósdi Társaskör rendezvényein 

is részt vesz tagjaink egy része. Több pályázatot írtunk: a város önkormányzatánál nyertünk 

300 ezer Ft-ot, az Emberi Erőforrások Minisztériumánál pedig 500 ezret. A nyert pénzeket a 

tanulmányútra, adminisztrációs költségekre, könyvelő díjára, technikai berendezésekre 

fordítottuk. Az önkormányzati pályázatot teljesen elszámoltuk, elköltöttük, de a felét, 150 ezer 

Ft-ot 2020-bn kapjuk majd meg. Így összességében az évet -1616  Ft-tal zártuk, de ehhez jön 

még ez a bizonyos 150 ezer ft.  

És akkor a programokról. 

Március 13-án megnéztük Zajti Frenc filmjét: Autóstoppal a szabadság felé, mely a 60-70-es 

évek fiataljairól szól, akik számára Lengyelország bizonyos szempontból a szabadságot 

jelentette. 

Május 3-án Sudár Annamáriával sétáltunk a Fiumei úti sírkertben, megemlékezve az 1848-49-

es szabadságharc  lengyel hőseiről is. Fantasztikus élmény volt a mindegy 15 fő résztvevőjének. 

Május 8-án Konrad Sutarski tartott könyvbemutatót Lengyelország történelme magyar 

vonatkozásokkal címmel. Közreműködött Dózsa Lajos.  

Július 21-én az érdi II. Lajos emlékműnél tartottunk megemlékezést egy szentmisével, T. 

Mészáros András polgármester beszédével, Dózsa Lajos vezetésével, Baka Györgyi versével. 

15-20 résztvevő volt - sajnos meglehetősen kevesen voltunk. 

Szeptember 21-én emlékeztünk a lengyel menekültek befogadásának 80. évfordulójára. 

Ünnepélyesen megkoszorúztuk gróf Teleki Pál szobrát, beszédet mondott T. Mészáros András 

polgármester, verset olvasott fel Dózsa Lajos. Ezt követően a könyvtárban dr. Kapronczay 

Károly tartott előadást a témában. Megemlékeztünk egy koccintással, finom falatokkal az 

egyesület alapításának 15. évfordulójáról is. 

Október 16-án-én a varsói felkelés 75. évfordulójára emlékeztünk egy filmbemutatóval, illetve 

beszélgetéssel. Egyik szervezője, közreműködője Rege Béla volt. Ugyancsak közreműködött 



Piotr Kruza. Az Elek Istvánról (a felkelés szerepelője) szóló film még szerkesztés alatt áll, a 

szerkesztője, rendezője, Zajti Ferenc szintén részt vett a beszélgetésen.  

December 5-én találkoztunk  Sebestyén Ewa „vezényletével” Asztalos András diplomatával, 

akivel Zajti Ferenc beszélgetett  az általa fordított Stefania Seniow által írt visszaemlékezés-

kötetről, amelyben szó esik 1956-ról is. 

Két tanulmányúton vettünk részt. Az egyik május 25-26-án a Sopron környéki menekülttáborok  

kapcsán szerveződött. A 37 fős társaság koszorúzott Fertőszentmiklóson és Brennbergbányán 

a lengyelekre emlékező emlékműveknél, de jártunk Nagycenken, Fertődön, Fertőszéplakon, 

természetesen Sopront is megnéztük. Átruccantunk Kismartonba és Rusztra is. Találkoztunk a 

Soproni lengyel baráti kör tagjaival is. 

A szokásos lengyelországi tanulmányutunk aug. 15-18-án Rzeszów és környékére vezetett.  A 

39 résztvevő tartalmas, jó hangulatú útról számolhat be. Rzeszówon kívül Jaroslawban 

emlékeztünk II. Rákóczi Ferencre és társaira, fogadott bennünket a bencés főapát úr. Zamosc 

magyar vonatkozásaira is figyeltünk, Báthory Istvánra fókuszáltunk. Voltunk Kolbuszowa 

skanzenjében is, ahol nem sok magyar fordul meg. Zwyerzyniecz mellett Nyáry Eduárd 

emlékművénél koszorúztunk. A Felvidéken két helyen is megálltunk, Eperjesen hosszabb időt 

töltöttünk.  

Megemlékeztünk a nemzeti ünnepekről: március 15-én, október 23-án, valamint november 4-

én, a nemzeti gyásznapon is képviseltettük magunkat a helyi ünnepségeken. Részt vettünk a 

lengyel vonatkozású megemlékezéseken. A Katyni emlékműnél koszorúztak néhányan, 

szeptember 1-jén id. Antall József és Baló Zoltán sírjánál tartott megemlékezésen vett részt 

néhány tagunk. Köszönet a Rege-házaspárnak.hogy képviselnek bennünket másokkal együtt 

Néhányan  képviseltük az egyesületet az egyéb országos rendezvényeken is. 

Érdekesség, hogy két tagtársunk Madeirán koszorút helyezett el Jozef Pilsudski szobránál. 

Megtartottuk a főbb vallási ünnepeket. A húsvéti ünnepség április 13-án a könyvtárban volt. 

Kb. 50-en voltunk, elég szűkösen, de elfértünk. A karácsonyi ostyatörést december 15-én 

szintén a könyvtárba szerveztük. Itt is sokan voltunk, de elfértünk. Húsvétkor még velünk volt 

Tomasz atya, de karácsonyra már nem hívhattuk, mert máshova helyezte a rendje. Sajnos a 

karácsonyi ostyatörésre nem érkezett meg az érdi Gyuri atya, így Dózsa Lajos bibliaolvasásával 

kezdtük az ünnepséget. Baka Györgyi verse is emelte az ünnep fényét.  

 Az egyesület kommunikációjában sokat jelentett az önálló honlap. www.erdlemke.hu. A 

levelezőlistát továbbra is működtetjük. A helyi újság és tv, néha az országos lengyel lap, a 

polonia.hu is közli híreinket. Facebook-oldalunk is jól működik, ezzel is nyilvánossá téve 

tevékenységünket. A pályázatoknak is köszönhetően súlyos pénzügyi gondjaink nincsenek: 

amit terveztünk, megvalósítottuk. A honlapon minden fontos információ elérhető, megnyitható, 

így a médiamegjelenések is, ezeket most itt nem tesszük közzé. Összességében egyesületünk a 

céljainak megfelelően dolgozott.  

Köszönet azoknak a tagtársaknak, elsősorban a vezető társaimnak, akik segítettek a programok 

szervezésében, lebonyolításában! (Fotózás, teremrendezés, vendéglátás stb.) 

Egyben bízom abban is, hogy egyszer majd az országos lengyel vezetés is értékeli a lengyel-

magyar kapcsolatok terén kifejtett tevékenységünket. 

 

 Bazsóné Megyes Klára elnök Diósd, 2020, február 1. 


