Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
2004-2008. évi tevékenységéről
Az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 2004. október 4-én alakult meg.
Egyesületünket a Pest Megyei Bíróság 2004. december 7-én kelt 4.Pk. 60.481/2004./4. sz.
végzésével jegyezte be. Az Egyesületet 17 tag alapította meg, jelenleg 66 fős tagságunk és 1
tiszteletbeli tagunk van.
2004-ben az alakulás után 3 rendezvényt szerveztünk, amelyek közül kiemelem 2004.
november 28 - án a lengyel menekültek Magyarországra érkezésének 65. évfordulója
alkalmából "Istennek, Hazának és Felebarátomnak" címmel fotókiállítást és a "Lengyel
Wallenberg" című könyvbemutatót .
2005-ben számos sikere rendezvényünk volt. Ezek közül a legjelentősebbek:
Kochanowski Jerzy szerzői estje "Konrad Kazimierz Rulikowski, a magyar szabadságharc
hőse" c. könyvének megjelenése alkalmából. "A Május 3-i Lengyel Alkotmány elfogadása"
rendezvényen Zsille Gábor költő, műfordító tartott előadást "Május 3. -Nemzeti egység-lelki
egység címmel". 2005. november 12-én " Lengyel termék" című, a Szolidaritás
Szakszervezet megalakulásának 25. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztünk, amelyet
Engelmayer Ákos, a Magyar Köztársaság volt lengyelországi nagykövete előadással nyitott
meg.
A fentieken kívül 2005. július 30-án a Szent Mihály Alapítvánnyal közösen szerveztük meg
a lengyel és magyar gyalogság 1526. július végén történt egyesülésének megemlékezési
rendezvényét.
A bírósági bejegyzéssel és a bankszámla nyitással kapcsolatos költségeket saját forrásokból
már nem tudtuk fedezni,- állami vagy önkormányzati támogatásban nem részesültünkígy nagy örömmel vettük a Diósdi Nőikar, valamint dr. Sirák Péter orgonaművész
jótékonysági készségét. 2005. február 5-én Egyesületünk javára tartott jótékonysági koncert
bevételéből, valamint egyéni adományoknak köszönhetően a felmerült összes költséget
fedeztük. Ennek viszonzására megszerveztük a Krakkói Albertinum kórussal való
együttműködési kapcsolatot, amely támogatásunkkal jelenleg is tart.
A 2006. évben megvalósult programjaink közül a következőket emelem ki:

Kovács István történész, volt krakkói főkonzul előadása: "2500 élet - a szabadságharc
lengyel résztvevőinek életrajzi lexikonja" c. könyvének bemutatója.

Kovács István történész: "Csoda a Visztulánál és a Balti tengernél. A XX. század
lengyel történelmének sorsfordulói" c. könyvének első hazai bemutatója. A kötetet
Tischler János történész mutatta be.
 Július 29-én a Városszépítő és Honismereti Egyesület, valamint Érd-Óváros
lakosságával együtt a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és lengyel
segédcsapat egyesülésének 480. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség.
 Szeptember 14 - 17 között a Krakkói Szt. Albertinum kórus diósdi viszontlátogatásának
megszervezése, 4 napon keresztül tolmácsolás biztosítása. Szeptember 16-án a
postástelepi Kármelhegyi Boldogasszony templomban a kórus fellépésének
megszervezése.
 Az 1956 -os lengyel és magyar felkelések 50. évfordulója alkalmából Łubczyk Grzegorz
és Maldis Marek "13 év, 13 perc" c. dokumentumfilmjének vetítése és azonos című
könyvének bemutatása.



Török József volt varsói és krakkói konzul előadása: "Az 1944. évi varsó felkelés"
címmel.

2007. évben megvalósult programjaink közül a következőket emelem ki:

Bukowina Tatrzańskából (Lengyelország) üvegfestészeti kiállítás
 "1943 áprilisi Varsói gettó felkelés", dr. Kapronczay Károly történész előadás.
 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Múzeumának, Kőbányai Lengyel
Templom és Lengyel Ház megtekintése
 Lengyel Hetek a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, amelyhez csatlakozva a május 19-én
- lengyel - magyar történelmi kapcsolatok - kirándulást szerveztünk Keszthelyre és
Balatonboglárra, amelyen részt vettek a Lubaczowi Lengyel-Magyar Társaság képviselői.
 Július 28 - a Szent Mihály Alapítvánnyal, valamint Érd-Óváros lakosságával együtt a
Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és lengyel segédcsapat
egyesülésének 481. évfordulója alkalmából ünnepség.
 Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása a Lubaczowi Lengyel-Magyar Társasággal.
 A lengyel - magyar történelmi kapcsolatok, keretében a "Budakeszi srácok" c. film
bemutatása, amelyen előadást tartott dr. Kovács István. A film az ő "Gyermekkor
tündöklete" c. életrajzi regénye alapján készült.
 November 10. A Mohácsra induló magyar sereg és lengyel segédcsapat 1526. évi
egyesülésének emléket állító emléktábla avatása és felszentelése. A Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány (MNEKK) pályázatán az emléktábla
felállításának támogatására sikerült 150.000 Ft-ot sikerült nyernünk, T.Mészáros András
polgármester úr saját keretéből a költségekhez 356.000 Ft-al járult hozzá, az Érdi lengyel
Kisebbségi Önkormányzat 50.000 Ft-ot adott a költségekhez.
A fentieken kívül minden évben a hagyományos lengyel karácsonyi és húsvéti
ünnepségeket szerveztük, minden lengyel és magyar nemzeti ünnepeken a koszorúzásokon
részt vettünk. Lengyelország kulturális és történelmi értékeinek megismerésére 2005-ben
Ustrońba, 2006-ben a Pienini Nemzeti Parkba, 2007-ben Jarosław-Lubaczów-Przemyśl
városokba szerveztünk kirándulásokat.
A felsorolt rendezvényeket önállóan vagy a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral közösen
szerveztük meg. Egyesületünk sikeres működéséhez nagy segítséget kapunk a Könyvtártól.
2005 év közepéig rendezvényeinkhez és működésünkhöz semmilyen pályázaton nem
sikerült támogatást nyerni. Az előadók tiszteletdíjukról lemondtak, a fogadásokon az
egyesület tagjai által hozott süteményeket és üdítőket szolgáltuk fel. Az egyetlen anyagi
forrás az akkori 100 Ft/hó minimális tagsági díj volt. Az első elnyert támogatást a MNEKKtől nyertük el a 2005. évi május 3-i rendezvényre (25.000 Ft), továbbá az Érdi Városi
Önkormányzattól 140.000 Ft-ot 3 rendezvényre kaptunk. A működési költségeket (kiállítás
szállítás, telefonok stb.) saját magunk fizettük. 2006. évben a MNEKK-től kirándulásra
80.000 Ft-ot (autóbusz költség támogatása), 30.000 Ft-ot a "Varsói felkelés 1944"
rendezvényre, továbbá z Érdi Városi Önkormányzattól 150.000 Ft-ot 2006.május 12007.április 30 időszakra rendezvényekre kaptunk támogatást. Működésre pályázat útján a
Nemzeti Civil Alaptól .2006 június 1 -2007. május 31-i időszakra 200.000 Ft-ot nyertünk. .
Az Országgyűléstől pályázaton működésre 2007. évre 100.000 Ft-ot nyertünk. Ilyen módon
lehetőség nyílt az előadók tiszteletdíjának, filmkölcsönzések, fogadások költségeinek
valamint költségtérítések kifizetésére. 2007. május 1 - 2008. április 30 időszakra
rendezvényekre Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától pályázat útján 80.000 Ft-ot
nyertünk.
2008 évben megvalósult programjaink a következők:

Dr. Kovács István: "A barátság anatómiája" c. könyvének bemutatója

Plucha Jerzy lubaczowi festőművész kiállításának megnyitása Budapesten, a Lengyel
Házban

Lengyel hagyományos húsvéti rendezvény
 Részvétel a Magyar-Lengyel Barátsági ünnepség rendezvényein, Debrecenben.

Plucha Jerzy lubaczowi festőművész kiállítása Érden
 Május - csatlakozás a Május 3-i Lengyel Alkotmány Ünnepének rendezvényeihez
 Június - részvétel a Lubaczowi Napokon.
 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 482. évfordulója alkalmából ünnepség,

Augusztus 19 - 23. Kirándulás Krakkóba
 Szeptember 5-7 Lubaczowi Lengyel-Magyar Társaság 20 személyes delegációjának
fogadása az Érdi Napok alkalmából.
 Október 23-24 - Részvétel az 1956-os magyar forradalom megemlékezésein Érden és a
Rákoskeresztúri Temető 301. parcellájánál
 November 15 - Sutarski Konrad "Katyń embertelen földön" c. dokumentumfilmjének
bemutatása és találkozás a rendezővel.
 December 15.- Karácsonyi rendezvény - az Érdi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal
közösen - hagyományos lengyel ostyatörés.
Plucha Jerzy lubaczowi festőművész kiállítását a Lengyel Házban, részvételt a MagyarLengyel Barátsági ünnepség rendezvényein Debrecenben, továbbá az Egyesületünk
delegációjának részvételét a Lubaczowi Napokon, és Lubaczowi Lengyel-Magyar Társaság
20 személyes delegációjának fogadását az Érdi Napok alkalmából azért sikerült
megvalósítani, mivel az NCA lengyel-magyar kapcsolatok pályázatán 550.000 Ft-ot
nyertünk. A július 26-i Mohácsi Csata megemlékezési rendezvényét méltó körülmények
között tudtuk megrendezni, mivel erre a célra a MNEKK-től 60.000 Ft-ot sikerült pályázat
útján kapni. A működésre 2008 évre az Országgyűléstől 200.000 Ft-ot nyertünk, az NCAtól 2008. június 1 - 2009. május 31 időszakra 200.000 Ft-ot nyertünk. Ezek a pályázaton
nyert összegek nagyon segítik a rendezvények lebonyolítását, de a sikerekhez az Egyesület
tagjainak aktív részvétele és segítsége is szükséges volt. Ezen a helyen szeretném
megköszönni az aktív tagok rendkívül nagy közreműködését. Az Egyesület 5 tagú
vezetőségéből az első 2 évben négyen dolgoztunk, az utolsó 2 évben már csak hárman ,
Bazsóné Megyes Klára, Sebestyénné Majchrowska Ewa és én vettünk részt a munkában.
Szeretném megköszönni a vezetőségi tagok kiváló munkáját, akik tiszteletdíjat, fizetést
nem kapnak, tevékenységüket társadalmi munkaként végzik. Külön köszönöm Csibrik
Jánosné tagunknak, aki nem vezetőségi tagként nagy lelkesedéssel végezte el a könyvelési
munkákat és segítette a pályázatok elszámolását. Az utóbbi rendkívül fontos, mivel a
pályázatok nem elfogadott elszámolása esetén a következő pályázatokon nem vehetünk
részt és az elnyert összeget vissza kell fizetnünk. Ezeknél a követelmények nagyon
magasak, az elszámolás egyre bonyolultabb.
Egyesületünk a 2007. évi SZJA 1 % felajánlására jogosulttá vált, amelyből 2008.
decemberében az APEH az Egyesület bankszámlájára 81.930 Ft-ot utalt át. E helyen is
szeretném a felajánlott összegeket az érdekelteknek megköszönni, amely köszönetet az Érdi
Újságban is megjelentettünk.
2008.szeptember elején ismeretlen tettesek vandál módon megrongálták a 2007.november
10-én felavatott "A Mohácsra induló magyar sereg és lengyel segédcsapat 1526. évi
egyesülése" emléktáblát. A bűncselekménnyel okozott kár 390.000 Ft, feljelentésünk
alapján megindult rendőrségi nyomozás eddig eredménytelen. A rombolás hírére eddig
többen felajánlották segítségüket, többek között a Lubaczowi Lengyel-Magyar Társaság


tagjai , az emléktáblát felavató lengyel pap is, Szigeti Eszter jótékonysági koncert
megtartását vállalta. Az emléktábla helyreállítását csak akkor tartjuk megvalósíthatónak, ha
a térfigyelő rendszerét kiépítik.
Befejezésül kérem az Egyesület tagjait, hogy aki a 2006, 2007. 2008. évi tagsági díjat még
nem rendezte, az sürgősen tegye meg. A tagdíjbefizetések kimutatása Csibrik Jánosnénál
megtekinthető. Egyesületünk alapszabályának III.1. pontja szerint az a tag, aki 3 hónapnál
hosszabb ideig tagdíjat nem fizet az egyesületből kizárható. Nem célunk a kizárás, de
szeretnénk elérni, hogy valamennyi egyesületi tag aktív legyen, amelynek része az esedékes
tagdíj befizetése is. A tagdíjakból származó bevétel biztos anyagi forrás (a pályázat
elnyerése csak lehetséges) és ennek nagyságát a pályázatok benyújtásánál is fel kell tüntetni.
Összegezve az Egyesület 4 éves működését szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk, hogy
2004 végén a semmiből, anyagi források nélkül indultunk. Ma már városunkban és a
magyarországi lengyelek és magyarok körében munkánkat megismerték, színvonalát
értékelik. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata-, a helyi médiák és a Magyarországi
Polonia sajtójának tudósítói rendezvényeinken képviseltetik magukat, a riporterek
tudósításokat jelentetnek meg.
Végül szeretném mindenkinek köszönöm a segítségét, hozzáállását és remélem, hogy
elkezdett munkánkat sikeresen folytatni tudjuk.
Érd. 2009. január
Rege Béláné

