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        Sebestyénné Majchrowska Ewa elnökhelyettes köszönti a megjelenteket. Örömmel konstatálta, 
hogy 44 fő jelent meg – ebből 3 új tag –, ami, figyelembe véve a 2014-es 61 fős taglétszámot, biztosítja a 
közgyűlés döntésképességét. 
Jegyzőkönyv vezetőnek Pauer Bélát javasolja, akit a közgyűlés egyhangú szavazással elfogad. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Temesváriné Bíró Ágotát és Rajeczky Lajost javasolja. A közgyűlés egyhangú 
szavazással, tartózkodás és ellenszavazata nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. 
 
Ezek után ismertette a közgyűlés napirendi pontjait: 
 
1.   A közgyűléssel kapcsolatos adminisztrációs teendők (tisztségviselők – levezető elnök, jegyzőkönyv  
      vezető, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, a napirendi pontok megszavazása.) 
2.  Az egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 
3.  Beszámoló az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról, a közhasznúsági jelentés bemutatása. 
4.  A 2015. évi szakmai program bemutatása. 
5.  A 2015. évi költségvetési terv ismertetése 
6.  Egyebek – pl. a tagdíjak beszedése. 
 
A közgyűlés a beterjesztett napirendi pontokat egyhangú, 41 igen szavazattal (tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül) elfogadta. 
 
 ad. 2. pont. 
Bazsóné Megyes Klára elnök tartotta az egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az 
egyesület megalapításának   10 éves évfordulójával kezdte beszámolóját, majd kronológiai sorrendben  
ismertette az egyesület által megvalósított programokat. A részletes beszámoló a jegyzőkönyvhöz 
csatolva.  A beszámolót a közgyűlés 41 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta. 
 
ad.3.pont. 
 
A 2014. évi gazdálkodásól szóló beszámolót Bolla Jutka, az egyesület könyvelője tartotta. A tagok  
megfeszített figyelemmel hallgatták az elhangzott számsorokat és csak akkor oldódott a feszültség, 
amikor meghallották, hogy közel 200 ezer forint pénzmaradvány maradt a 2015-ös évre.  A beszámoló 
végén bemutatta a közhasznúsági jelentést. A jegyzőkönyvhöz csatolva a részletes beszámoló. 
A közgyűlés 41 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta a beszámolót. 
 
ad.4.pont. 
 
A vezetőség által összeállított 2015.évi szakmai programot az egyesület elnöke, Bazsóné Megyes Klára  
mutatta be. A hagyományos ünnepeket (húsvét, karácsony) az idén is megtartja az egyesület (márc.28). 
Ugyancsak képviselteti magát a nemzeti ünnepeken – március 15, október 23, - valamint a lengyel 
ünnepeken - május 3, nov 11 - . Részt vesz az egyesület a Mohácsi csatával kapcsolatos eseményekben,  
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amit az Ófalusiakkal közösen tervez  megszervezni. A tervekben szerepel a Katyn-i emlékmű, valamint az 
id. Antal József farkasréti temetőben lévő sírjának a megkoszorúzása szept. 1-én. 
2015. április 11-i rendezvényre az egyesület Hazajárókat szeretné meghívni, akik a Szepességről 
vetítenének egy filmet. Vendégként szeretnék meghívni a Nedec-i vár igazgatónőjét és Sutarski 
Konrád  Úrat, a téma kiváló ismerőit. 
2015.március 11-re tervezett rendezvény előadójának Mitrovits Miklós vagy Lagzi Gábor történészt 
kívánják meghívni.  November folyamán Jan Ciechanowski miniszter Urat, a Lengyel Háborús Veteránok 
és Üldözöttek hivatalának vezetőjét tervezi meghívni a vezetőség. 
Az idei év programjában szerepel a május 16-17-i Dunakanyar kirándulás és az augusztus 6-7-8-9-ei 
lengyel kirándulás. Az elnöknő elmondta,hogy a tagság nagy érdeklődést mutat a Magyarországon 
működő lengyel szervezetek ( Országos Lengyel Önkormányzat, Lengyel Ház, BEM kulturális Egyesület 
stb.) tevékenységének megismerése iránt, ezért  ha lehetőség lesz rá egy találkozót szerveznek 
valamelyik lengyel szervezet vezetőjével. A bemutatott szakmai programot a közgyűlés egyhangúlag, 41 
igen szavazattal elfogadta.  
 
ad.5.pont. 
 
A 2015.évi költségvetési tervet az egyesület elnöke, Bazsóné Megyes Klára ismertette. A felvázolt terv 
(mellékelve) egyenlőre ideiglenes,  mivel  jelen pillanatban nem ismeretes, hogy milyen pénzügyi 
kerettel tud az egyesület gazdálkodni  a 2015-ös évben. Az esetleges támogatások illetve a sikeres 
pályázatok jelentős mértékben javíthatják az egyesület anyagi helyzetét. A költségvetési tervet a tagság 
41 igen szavazattal elfogadta. 
 
ad.6.pont. 
 
Elsőnek Rege Béla tagtársunk kért szót az idei lengyelországi kirándulás ügyében. Ismertette javaslatát, 
melynek végcélja Varsó. Felvázolta a programot: 1. nap - Bp-Varsó ( 12 óra autóbusszal), 2. nap- Varsó 
műemlékeinek meglátogatása, 3 .nap – Varsó környéke ( Wilanów,Zalesie, Niepokalanów,Chopin 
szülőháza), 4.nap hazautazás. Többen észrevételezték, hogy a 12-órás autóbusz út túl nehéz fizikailag a 
tagtársak részére és a buszköltség is jelentősen megdrágítaná a kirándulás költségét. 
Bazsóné Megyes Klára egy Krakkó környéki útra tett javaslatot. Az utazás Bp-Krakkó között 6-7 órát tesz 
ki, amihez az egyesület tagjai már hozzászoktak. A programban az „Ojców”-i nemzeti park, több híres 
lengyel vár, Kalwaria Zebrzydowska megtekintése szerepel. Végül a tagság választott, melynek 
eredménye: 8 tag szavazott a Varsó-i útra és 22 tag a Krakkó környéki útra. A többség döntése alapján az 
idei lengyel kirándulás Krakkóba fog vezetni aug 6-9. között. A végleges program és a költségvetés 
mellékelve. Nem elhanyagolható szempont, hogy a Varsó-i út túl drága lenne. 
Javaslatként elhangzott, hogy 2016-ra ne tervezzünk magyarországi utat és akkor talán anyagilag 
könnyebb lesz vállalni a Varsói utazás nagyobb költségét. 
Az elnökasszony még röviden tájékoztatta a tagságot az elmúlt év egyéb történéseire. 
Lezajlott a nevünk megváltoztatásával kapcsolatos procedúra. Megemlítette, hogy két pályázatot 
nyertünk amelyeket az egyesület már el is számolt. Megállapította, hogy összességében jó évet zárt és 
szép programokat szervezett az egyesület. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a tagok rendszeresen, nagy 
létszámban jelentek meg a rendezvényeinken és aktív résztvevői a jó hangulatú összejöveteleinknek. A 
közhasznúságunkat nem kérvényeztük, nincs értelme, visszavonták. 
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Megemlítette, hogy új könyvelőt keresünk, mert Jutka nem vállalja a továbbiakban a munkát. Ewa lesz a 
kapcsolattartó a könyvelővel. Már tárgyalt két könyvelővel, még vannak tisztázandó kérdések, de sajnos 
várhatóan nagyobb összeget kell kifizetnünk a megbízási díjra, mint korábban. 
Végezetül felvetette, hogy a jelenlegi (megváltozott) jogi előírások megkövetelik az egyesület SZMSZ-
ének módosítását, amit 2016. március 31-ig – jogász közreműködésével – el kell végezni és el kell 
fogadni. 
Több kérdés nem lévén Sebestyénné Majchrowska Éwa levezető elnök a közgyűlést berekeszttette. 

 
 
Érd, 2015. február 07.   
 
  
 
    
                                                                
 
                                                                                                        ………………………………………………………….. 
                                                                                                                             Pauer Béla 
                                                                                                                      jegyzőkönyv vezető 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
1. Temesváriné Bíró Ágota                        ………………………………………………… 
 
 2. Rajeczky Lajos                                         …………………………………………………. 

 
 
 


