Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2017-2020 közötti időszakának
tevékenysége – beszámoló
Erre az időszakra bizonyos szempontból a változások, de ugyanakkor a kontinuitás, a
folytonosság jellemző - kivéve az utolsó 1 évet.
Minden évben megtartottuk időben (februárban) a közgyűlésünket, ahol elfogadtuk az éves
tartalmi és pénzügyi beszámolókat. A 2017-ben megtartott éves közgyűlésünkön elfogadta a
tagság a 4 éves ciklusbeszámolót. Ekkor vezetőségválasztásra is sor került (Heiszlerné
Tereza választási bizottsági elnök vezetésével). Maradt a régi elnök, Bazsóné Megyes Klára,
vezetőségi tagok Baka Györgyi. Bárdosi Mónika, Dózsa Lajos, Sebestyénné Majchrowska
Ewa. A vezetőség aztán alelnökké választotta Sebestyénné Majchrowska Ewát, titkárrá
Dózsa Lajost.
Pénzügyeinket (2015-től) Császár Péter intézte, majd 2020-tól Bácsujlaki Anett intézi. 2018tól 3000 Ft az éves tagdíj.
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. Természetesen vannak lemorzsolódások, de új belépők is.
Sajnos két tagunktól örökre búcsút kellett vennünk.
2016. év végén 80 fizető tagunk volt, 2020 végén pedig 65. A csökkenésben jelentős szerepe
van a pandémiának is, bár egyébként is mindig vannak lemorzsolódások, elsősorban a
korosodás miatt, ugyanakkor jönnek új tagok is.
Rendszeresen pályáztam, ezzel is segítjük a terveink megvalósulását: Érd MJV
Önkormányzata mindig támogat bennünket, de a NEA pályázatán és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma nemzetiségi pályázatán is nyertünk: ezekből valósítottuk meg a reklám
anyagainkat, az évfordulós kiállításunkat, a honlapunkat, de segített a tanulmányúthoz is,
valamint az egyéb, pl. adminisztrációs költségek kifizetéséhez is. Technikai berendezéshez
(pl. fényképezőgép) is hozzájárultak ezek a pályázatok. Ezek a pályázatok meglehetősen nagy
munkát követelnek (a megírás és elszámolás az összes jogi és pénzügyi dokumentum
összeállításával)
Továbbra is támaszkodunk a Csuka Zoltán Könyvtár infrastruktúrájára, de kapcsolatunk
van az Érdi Lengyel Önkormányzattal, az Országos Lengyel Önkormányzattal, a Lengyel
Intézettel. Néhány alkalommal a ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája is
helyet adott programnak, valamint a vendéglátásban is közreműködtek a tanulói. A Diósdi
Társaskör rendezvényein is részt vesz tagjaink egy része.
Tartalmi programjainkról:
- közgyűlés évente
- a 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. nov. 4.)
- részt veszünk a lengyel vonatkozású megemlékezéseken (id. Antall József sírjánál,
Katyni-emlékmű)
- tanulmányutakon ismerkedünk a lengyel történelemmel, a magyar vonatkozásokkal
- a magyarországi lengyel emlékhelyeket is fölkeressük
- megemlékeztünk az egyesület 15 éves fennállásáról – kiállítással, kiadvánnyal,
marketing-anyaggal. előadással, közös falatozással
- honlap fenntartása, a facebook-oldal működtetése is fontos

Tanulmányútjainkról
2017. Szilézia (Klodzkó és környéke)
2018. Tarnów – Kielce környéke
2019. Rzeszów, Zamosc, Jaroslaw és környéke
2020. a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára szerveztünk egy utat a hajdan
Magyarországhoz tartozó területekre – sajnos elmaradt.
Mindegyik úton kerestük a magyar vonatkozásokat, kapcsolatokat: Láttunk gyönyörű
fatemplomokat, barokk templomokat! Kastélyok, várak szép főterek, tájházak, múzeumok,
skanzenek, rengeteg természeti szépség várt bennünket. Gyalogoltunk, buszoztunk,
fényképeztünk, nagyon jó lengyel étkeket ettünk, vidámkodtunk, örömködtünk, ismerkedtünk.
Énekeltük a lengyel és magyar dalokat a vendéglátókkal, idegenvezetőkkel, koszorúztunk,
verseket olvastunk föl, lengyel barátainkkal találkoztunk. Emlékeztünk Petőfire, Bem apóra,
Szent Imrére, Báthori Istvánra, II. Rákóczi Ferencre, Nyáry Eduárdra. Olyan helyeken is
jártunk, ahol magyarok nagyon ritkán fordulnak meg, pl. a kolbuszovai skanzenban, a
sziléziai kastélyokban, várakban, templomokban, (még itt is találtunk magyar vonatkozást),
Lengyelország legkisebb városában. Mindig megálltunk a Felvidéken is, pl. Besztercebányán,
Eperjesen, Bártfán. Csehországon átmenve is megnéztünk néhány kastélyt, főteret.
A nem Lengyelországi útjaink összetétele ebben a ciklusban érdekesen alakult. A Szent
László évben, 2017-ben (ami egyben Arany-emlékév is volt) Nagyváradra és Nagyszalontára
(Partiumba) mentünk, majd ősszel egynapos úton Nyitrára (Felvidék) látogattunk szintén a
Szent László év keretében. Egyben fölkerestük Alsóbodokon a Paulisz Boldizsár által
létrehozott Esterházy János emlékhelyet. A lengyel menekültek nyomában 2018-ban
Délvidékre (Szerbia) Tiszaszentmiklósra mentünk, az ott élő lengyeleket (és magyarokat)
látogattuk meg. Persze Szabadkán és Zentán is körülnéztünk. 2019-ben Sopron és környékén
kerestük föl a lengyel menekülttáborok helyszíneit, illetve a környék nevezetességeit,
„átugrottunk” Burgerlandba is. Találkoztunk a soproni lengyel egyesület képviselőivel is.
2020-ban Eger és környékén kerestük volna föl a lengyel emlékhelyeket, sajnos ez nem
valósulhatott meg.
A rendezvényeinkről
Minden évben szentmisével összekötve megtartjuk az érdi oroszlános emlékműnél a mohácsi
csatában résztvevő lengyelekről a megemlékezést, ahol vagy képviselteti magát a város
önkormányzata, vagy pedig nem. Ezt a programot 2020-ban is megtarthattuk. Mindegyiken
közreműködött Dózsa Lajos és Baka Györgyi.
Ugyancsak évente a lengyel szokásoknak megfelelően szervezzük a húsvéti és karácsonyi
ünnepségünket – kivéve a 2020. év.
Áprilisban a katyni emlékműnél, szeptemberben pedig id. Antal József és Baló Zoltán sírjánál
részt veszünk néhány taggal az országos megemlékezéseken
Terveztünk egy zenei témájú előadást, ami elmaradt, Sebestyénné Ewa az internet
segítségével rögtönzött egyet a goral népzenéről.
Könyvbemutatókat szerveztünk, ezek legtöbbször előadással együtt zajlottak. Bemutattuk
Kovács István: Érdek és szeretet c. könyvét a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva. a Magyar
emlékhelyek Lengyelországban című könyvet a szerzők, szerkesztők (Dr. Kovács István és
Dr. Mitrovits Miklós) közreműködésével. Rege Béla szervezésében, Erik Bazylczuk
könyvéről beszélt Piotr Kruza - vetítéssel egybekötve. Lengyelország nemzeti ünnepére
emlékezve Mitrovits Miklós tartott előadást, illetve könyvbemutatót
Konrad Sutarski tartott könyvbemutatót Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal
címmel. Közreműködött Dózsa Lajos. Találkoztunk Sebestyén Ewa „vezényletével”

Asztalos András diplomatával, akivel Zajti Ferenc beszélgetett az általa fordított Stefania
Seniow visszaemlékezés-kötetről, amelyben szó esik 1956-ról is
A Szent László-évben előadást hallgattunk meg Zsoldos Attila történésztől a nagy királyról.
A Mátyás-.emlékévben (2018) megemlékeztünk a királyról, Tringli István előadásával,
Mátyás király kora és a lengyelek tematikával. Dr. Hermann Róbert Történelmi hitelesség a
történetírásban c. előadása főleg a könyvtár szervezésében valósult meg, de a közönség nagy
részét mi tettük ki.
Több filmvetítésünk is volt: Zajti Ferenc Szeptember katonája c. filmjét néztük meg, és
beszélgettünk az alkotóval. Ugyancsak az ő filmje az: Autóstoppal a szabadság felé, mely a
60-70-es évek fiataljairól szól.
A limanowai csata hőseiről szóló filmet Csikány Tamás hadtörténész közreműködésével
láttuk.
A varsói felkelés 75. évfordulójára emlékeztünk egy Elek Istvánról szóló filmbemutatóval,
illetve beszélgetéssel. Közreműködött Rege Béla, Piotr Kruza. A film még szerkesztés alatt
áll, rendezője, Zajti Ferenc szintén részt vett a beszélgetésen..
Emlékezetes program volt 2019-ben Sudár Annamáriával sétálni a Fiumei úti sírkertben,
megemlékezve az 1848-49-es szabadságharc lengyel hőseiről is.
2020-ban még látogatást tehettünk a Lengyel Intézetben, üvegfestők és betlehemek kiállításán
vettünk részt.
2019 szeptemberében emlékeztünk a lengyel menekültek befogadásának 80. évfordulójára.
Megkoszorúztuk gróf Teleki Pál szobrát, beszédet mondott T. Mészáros András polgármester,
közreműködött Dózsa Lajos, majd Kapronczay Károly tartott előadást a témában.
Megemlékeztünk egy koccintással, finom falatokkal az egyesület alapításának 15.
évfordulójáról is.
Rendezvényeink kronológiája olvasható a honlapon.
A 2020. év programjait pótolandó internetes játékokat állítottam össze Lengyelországról,
illetve a tanulmányútjainkról. Folyamatosan továbbítottam a híreket, információkat, esetleg
olyan linkeket, amelyek érdekesek lehetnek a tagok számára. A levelezőlistán bemutatkozást
kértem, néhány tagunk vállalkozott rá: érdekes életutakat ismerhettünk meg!
A facebook-on is folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők rólunk, új albumokat
állítottam össze, de megosztom a lengyel vonatkozású fotókat, posztokat is.
Összességében elmondható, hogy ismét tartalmas ciklust zártunk! A céljainknak megfelelően
igyekeztünk megismerni a lengyel történelmet, kultúrát, tettük ezt különféle formákban.
Talán hozzátettünk 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, Dózsa Lajosnak, Baka Györgyinek és Bárdosi Mónikának, majd
Podlussány Erzsébetnek. Megköszönöm a fotósaink munkáját: elsősorban Béres Jánosnak és
Benkő Juditnak, de említhetem Csöngedy Anikót is. Köszönöm a Temesvári házaspárnak,
hogy közvetítenek az internettel nem rendelkező tagtársak értesítésében.
Diósd, 2021. március 8.
Bazsóné Megyes Klára elnök

Diósd, 2021. március 14.

