Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2013-2016 közötti időszakának
tevékenysége – beszámoló
Az időszakra bizonyos szempontból a változások, de ugyanakkor a kontinuitás, a
folytonosság jellemző
2013. január 26-án, az éves közgyűlésünkön új vezetőséget választottunk, Ennek során a
következő lett a vezetőségünk: elnök Bazsóné Megyes Klára, tagok Baka Györgyi, Kelemen
Mária, Pauer Béla, Sebestyénné Majchrowska Ewa. A vezetőség aztán alelnökké választotta
Sebestyénné Majchrowska Ewát, titkárrá Pauer Bélát. Pénzügyeinket Bolla Imréné intézte
továbbra is – egészen 2015-ig, amikor új könyvelőhöz, Császár Péterhez kerültünk.
A 4 év alatt rengeteg jogi, adminisztrációs lépést kellett megtenni: kezdve az elnök
személyének változásától (ezt szeptemberre (!) sikerült elintézni. Az elhúzódásnak nagy
jelentősége volt, hiszen addig pl. nem tudtunk a bankban intézkedni, pályázni stb.) Majd ezt
követően az alapszabályunk változásait is be kellett jelenteni (névváltozás, a közhasznúság
visszavonása, a kötelező változtatások érvényesítése). Mindenesetre elmondhatjuk, hogy ezen
jogi ügyek intézése rengeteg energiát emésztett föl! Nem soroljuk föl az eseményeket, hiszen
a kronológiánkban minden megtalálható.
A tartalmi munkát a pénzügyek pontos intézésével, pályázatok megírásával segítettük. A
tagdíjakat általában az év első felében befizette a tagság nagy része, elmaradások eleinte
voltak, de ma már alig vannak. 2013-ban megkérdeztük azokat a tagjainkat, akik nem fizettek
(néhányan már évek óta!), hogy tagjaink kívánnak-e maradni, amit a tagdíj befizetésével
„bizonyíthattak”.
Így aztán „kiestek” azok, akik csak formálisan voltak tagjaink. 2014. év végén 64 fizető
tagunk volt, 2016 végén pedig 80. Mindig vannak lemorzsolódások, elsősorban a korosodás
miatt, de jönnek új tagok is.
Továbbra is támaszkodunk a Csuka Zoltán Könyvtár infrastruktúrájára, de jó
kapcsolatunk van az Érdi Lengyel Önkormányzattal, a Szent Mihály Alapítvánnyal (amíg
létezett), az országos lengyel önkormányzattal is. A Diósdi Társaskör rendezvényein is részt
vesz tagjaink egy része.
Rendszeresen pályáztam, ezzel is segítjük a terveink megvalósulását: az Érd MJV
Önkormányzata mindig támogat bennünket, de az Országos Lengyel Önkormányzatnál, a
NEA pályázatán és az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi pályázatán is nyertünk:
ezekből valósítottuk meg a reklám anyagainkat, a kiadványunkat, az évfordulós kiállításunkat,
a honlapunkat, de segített a tanulmányúthoz is, valamint az egyéb, pl. adminisztrációs
költségek kifizetéséhez is. Technikai berendezéshez (nyomtató, telefon, mikrofon,
fényképezőgép) is hozzájárultak ezek a pályázatok.

Tartalmi programjainkról:
- minden évben megtartjuk az alapszabály és az egyesületi jogszabály szerinti
közgyűlésünket, ahol elfogadjuk a beszámolókat, a munkatervet
- szakmai programjainkon könyvbemutatókat tartunk, előadásokat hallgatunk meg a
lengyel-magyar témákban
- megemlékezünk a mohácsi csatában hősi halált halt lengyelekre az érdi emlékműnél
- megtartjuk a vallási ünnepeket (húsvét, ostyatörés)
- részt veszünk a nemzeti ünnepi koszorúzásokon (márc. 15. okt. 23.)
- részt veszünk a lengyel vonatkozású megemlékezéseken (id. Antall József sírjánál,
Katyn-emlékmű)

-

tanulmányutakon ismerkedünk a lengyel történelemmel, a magyar vonatkozásokkal
a magyarországi lengyel emlékhelyeket is fölkeressük
megemlékeztünk az egyesület 10 éves fennállásáról – kiállítással, kiadvánnyal,
marketing-anyaggal. előadással, közös bográcsolással
- ismertető kiadványt jelentettünk meg
- a Genersich-alapítvánnyal két rendezvényünk volt
- honlap létrehozása 2015
Kiemelem a honlap létrehozását: Szabó Borssal végeztem, rendkívül nagy munka volt:
nemcsak a forma kitalálása, létrehozása, hanem a tartalmi feltöltése is. Utóbbit folyamatosan
végzem, aktualizálom az oldalt
Emellett létrehoztam a Facebook-oldalt is, ahonnan szintén sok információ eljut akár külső
személyekhez is.
Tanulmányútjainkról:
2013. Krosnó, Iwonicz-Zdroj
2014. Újszandec
2015. Ojców, Krakkó
2016. Ustron
Mindegyik úton kerestük a magyar vonatkozásokat, kapcsolatokat: az I. világháború galíciai
emlékeit, Balassi Bálint-emlékhelyeket kerestünk föl, de Szent Kingáról, Szent Hedvigről is
megemlékeztünk, ahogy Szanoki Gergelyről, Mátyás nevelőjéről, Portiusról, a skót
származású lengyel (tokaji) borkereskedőről is. Találkoztunk egy helyi országgyűlési
képviselő titkárával, valamint egy lengyel helytörténésszel is. Láttunk gyönyörű
fatemplomokat, aztán meg barokk templomokat, de jártunk a lengyel pápa szülőhelyén is.
Kastélyok, fürdők, szép főterek, tájházak, múzeumok, naiv művészek kiállítása, skanzenek,
rengeteg vár, természeti szépség várt bennünket. Lanovkáztunk is, kerékpárversenyt
tekintettünk meg, víztározókat néztünk meg. Gyalogoltunk, buszoztunk, fényképeztünk,
nagyon jó lengyel étkeket ettünk, vidámkodtunk, örömködtünk, ismerkedtünk. Énekeltük a
lengyel és magyar dalokat a vendéglátókkal, idegenvezetőkkel, orgonáltunk, verseket
olvastunk föl. Mindig megálltunk a Felvidéken: Ipolyság, Királyhelmec, Vlkolinec,
Sztrecsény, Késmárk, Ólubló, Nagyőr, Bártfa, Körmöcbánya helynevek jelzik a megállókat.
Magyarországon Boldogkő várát néztük meg.
A magyarországi lengyel emlékhelyek fölkeresése is folytatódott: a Zemplénben, illetve a
Dunakanyarban jártunk a lengyel menekültek nyomában.
Rendezvényeink kronológiája olvasható a honlapon.
Összességében elmondható, hogy ismét tartalmas ciklust zártunk! A céljainknak
megfelelően igyekeztünk megismerni a lengyel történelmet, kultúrát, tettük ezt
különféle formákban: előadások, könyvbemutató, filmvetítés, tanulmányutak,
kiállítás megjelenítésében.
Talán hozzá tettünk valamit mi is a lengyel-magyar kapcsolatok, a barátság építéséhez, és
nem mellesleg tagjaink között baráti kapcsolatok épülnek ki!
Köszönöm azoknak, akik tevékenyen hozzájárultak a tevékenységünkhöz, a
vendéglátáshoz, a terem berendezéséhez, a szervezéshez. Külön köszönet a vezetőség
tagjainak: Sebestyénné Majchrowska Ewának, Pauer Bélának, Baka Györgyinek és
Kelemen Máriának.
Diósd, 2017. január 3.
Bazsóné Megyes Klára elnök

