
Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2020. évi tevékenységéről. 

Nehéz beszámolni a 2020. évről, hiszen a koronavírus-helyzet sajnos negatívan meghatározta
az életünket.

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 eddig  szinte  folyamatosan  emelkedett,  ez  most  megállt.  „köszönhetően”  a
vírusnak is. A 2020. év végén 65 tagunk volt.
Elvileg  elmondhatjuk,  hogy rendezvényeinken,  programjainkon  nemcsak  tagjaink  vesznek
részt, hanem számos egyéb érdeklődő is megjelenik. De a 2020. év nem volt szokványos a
pandémia miatt, rendezvényeinkből nagyon keveset tudtunk megtartani. 
Január 20-án látogatást tettünk a  Lengyel Intézetben, üvegfestők és betlehemek kiállításán
vettünk részt.
Február 23-án még megtartottuk az éves  közgyűlésünket, ahol elfogadta a tagság az elmúlt
évi tartalmi beszámolót, a pénzügyi beszámolót és a 2020. évi munkatervet.
A későbbiekben azonban gondjaink voltak. 
A programokról. Sajnos, alig valósult meg valami e tervezett programokból:, még a nemzeti
ünnepek megemlékezésein sem vettünk részt, mert nem is mindig volt rá mód.
Március 4-én Dr. Hermann Róbert Történelmi hitelesség a történetírásban c. előadása főleg a
könyvtár szervezésében valósult meg, de a közönség nagy részét mi tettük ki. Több tervünk
volt még, Mitrovits Miklós-könyvbemutatót, Baka Györgyi irodalmi estjét is terveztük – ezek
mind elmaradtak. 
Júl. 26-án, mikor pici lélegzetvételhez jutottunk, megtartottuk az érdi vonatkozású, .mohácsi
csata hőseire történő megemlékezést. Tetlák Örs alpolgármester úr mondott beszédet, Baka
Györgyi és Dózsa Lajos közreműködött
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.
Szeptember 9-én részt vettünk Zsirai László költői estjén a könyvtárban.
Nem tartottuk meg a közös vallási ünnepeket. sem a húsvétot, sem a karácsonyi ostyatörést.
Elmaradtak a közös tanulmányutak is.

Tavasszal  próbáltam  picit  fönntartani  az  „érdeklődést”  az  egyesület  irányában:  online-
játékokat  készítettem  a  kirándulásokról,  több-kevesebb  sikerrel.  Én  nagyobb  aktivitásra
számítottam, de többen „megnyugtattak”,  hogy ez is elég volt.  10-12 ember (Benkó Judit,
Csizmás Jutka,  Honvári  Karcsi,  Vernyik Anett,  Palaszkó Vali,  Béres Magdi, Demjén Ági,
Sebestyén Ewa, Zajti Ferenc,, de olyanok is, akik nem tagjaink) játszott velünk, de másoknak
is örömet okozott. Ősszel  bemutatkozásokat kértem a tagoktól, sikere volt a visszajelzések
szerint. Bár én most sem vagyok elégedett a 17 bemutatkozással, de ez az én hibám is lehet.
Pedig nagyon érdekes életutakat láttunk! 
Folyamatosan közvetítettem információkat a lengyel történelmi-kulturális eseményekről, pl.
a lengyel nemzeti ünnepekről, a Lengyel Intézet eseményeiről. Linkeket küldtem a lengyel
zenéről, bizonyos magyar személyek lengyel kötődéséről. Ehhez csatlakozott Zajti Ferenc is.
Föltettem a facebook-ra és a levelezőlistára is olyan fotókat, amelyek még nem voltak fönt. 



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.
Akik később sem fizették be, azokat töröljük a taglistáról. Csökkent picit a létszámunk, hiszen
a közgyűlés után csak néhány programunk volt, a kirándulásaink is elmaradtak. 
Továbbra is támaszkodunk a Csuka Zoltán Könyvtár infrastruktúrájára. 
Az érdi önkormányzatnál nyertünk 250 ezer Ft-ot, az Emberi Erőforrások Minisztériumánál
beadott pályázatunkra még nem érkezett végleges válasz. Formailag megfelelt a pályázatunk.
A  pályázatoknak is  köszönhetően súlyos  pénzügyi  gondjaink  nincsenek,  amit  terveztünk,
megvalósítottuk.
2020-ban könyvelőt váltottunk - 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.  Elnökként  én
magam folyamatosan adminisztrálom a pénzügyeket (banki és készpénz) is egy táblázatban.
Tehát naprakészen vagyunk a pénzügyeket illetően.
A szervezeti ügyekről néhány gondolat. Mint írtam, csökkent a létszámunk. de talán annyira
nem vészes. A vezetőségi tagságról lemondott Bárdosi Mónika 2020 márciusának elején. A
póttagunkat, Podlussány Erzsébetet delegáltuk a helyére.
Az egyesület  kommunikációjában  sokat  jelentett  az  önálló  honlap.  www.erdlemke.hu.  A
honlapon  minden  fontos  információ  elérhető,  megnyitható,  így  a  médiamegjelenések  is,
ezeket most itt nem tesszük közzé.
A  levelezőlistát  továbbra  is  működtetjük.  Logót  terveztettünk,  ezt  fogjuk  használni  a
kommunikációban.
A Facebook-oldalunk is jól működik, ezzel is nyilvánossá tesszük a tevékenységünket. 
Sebestyénné Ewát fölterjesztettem egy nemzetiségi díjra – még visszajelzést sem kaptam az
Országos Lengyel Önkormányzattól. 
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.
És nagyon bízom abban,  hogy a covid-járvány lecsengésével  ismét  aktívan dolgozhatunk,
ismét találkozhatunk. 

Bazsóné Megyes Klára elnök 
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