
Beszámoló az Éltető Értékeikért Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről 
 
 
Egyesületünk ebben az évben a következő tevékenységeket végezte: 
 

- Magyarok Érdi Vására 
 
Ebben az évben már egyesületként tudtuk megrendezni a Magyarok Érdi Vásárát. 
Vásárunkat ebben az évben is városi rendezvénnyé nyilvánította Érd város 
közgyűlése és a polgármester úr. A vásárt  a közterületek használatáról szóló 
68=2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 15.pragrafusa (7) bekezdése alapján 
kiemelt városi rendezvénynek minősítették, és a fenti rendelet 14. paragrafusának (2) 
bekezdése 9. pontja értelmében nem kötelezték az egyesületet közterület használati 
engedély megkéréséhez, csak bejelentési kötelezettséget írtak elő.  
 
A Magyarok Érdi Vásárát ebben az évben is négy alkalommal szerveztük meg. A 
vásárainkra jelentkező vásárosok száma időről-időre nő, ezzel egy időben a vásárt 
látogatók száma is növekszik. A vásárosok közül sokan jelezték, hogy szeretnének 
állandó helyet kérni maguknak a következő évekre. Ez azt is jelenti, hogy 
megszerették Érdet, szívesen jönnek ide.  
 
Kulturális műsoraink fellépőivel nagyon jó az együttműködés. Szívesen jönnek 
hozzánk többek között: 

- a nagytétényi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola Kicsi Rigók kórusa,  

- a Fricska zenekar 
- a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola furulyásai 
- a Lukin László Zeneiskola fúvósai 
- a Fried Hagyományőrző citerazenekar 
- a Metronóm Dobiskola ifjú dobosai 
- Lendvai Károly Férfikórus 
- Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 

 
Vásárunkat jelölték az Érdikum -  helyi Értéktárba való felvételre. 
  
 

- Nyitnikék kiállítás és vásár 
 

Idén is részt vettünk a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett Nyitnikék kiállítás és vásáron. Egyesületünk itt a 
gyermekjátszótérrel és kézműves foglalkozásokkal mutatkozott be.  

 
Eredményesen vettünk részt a kiállítás alatt szervezett főzőversenyen. Csorba 
levesünkkel megosztott első díjat nyertünk. 

 
 
 
 



- Diósdi táncház 
 

2015. január 11-től több héten keresztül egyesületünk tagjai - Diriczi Zoltán 
felkérésének eleget téve - kézműves foglalkozást tartottak a táncház ideje alatt 
azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei tánctanuláson vettek részt. 
 
 

- „Egy nap a megtartó Magyar Hazáért”  
Sóskúti telephelyünkön került megrendezésre az „Egy nap a megtartó Magyar 
Hazáért” rendezvény. Egyesületünk szervesen járult hozzá  a program 
megszervezéséhez, lebonyolításához.  
Fafaragó tagjaink méltó emlékművet készítettek az Aradi Tizenhárom vértanúnak. Az 
emlékoszlop környezetét kitisztítottuk, virággal ültettük be. A rendezvényen         
gyermekjátszótérrel, kézműves foglalkozással, gyógyító jurtával  vettünk részt . 
 
 

- Gyermekjátszótér 
Gyermekjátszónkat meghívták Törökbálintra óvodai rendezvényre, valamint az érdi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium rendezvényére. 

 
- Tárnoki tófutás  

Ebben az évben is eleget tettünk a tárnoki tófutást szervezők kérésének és 
gyermekjátszóterünkkel színesítettük a rendezvényt. 
 

- Falunapok 
 
       2015-ben három falu polgármestere  kért fel bennünket, hogy vegyünk részt az 
általuk szervezett falunapon. Immár hagyományosnak mondható a csitári falunapon 
való részvételünk. Idén először nem csak jurtával és kézműves foglalkozással 
kapcsolódtunk a programba, hanem a népi játszóterünkkel is. 
 
Kisszékelyben másodszor vettünk részt a falunapon. Idén már  itt is állítottunk  jurtát, 
valamint a teljes gyermekjátszótér játékait is kipróbálhatták a gyermekek. Egész 
napos kézműves foglalkozásunkon folyamatos volt a részvétel. 
 
Pilisjászfaluban megrendezésre került falunapon először vettünk részt a 
gyermekjátszótérrel és kézműves foglalkozással. 

 
- Prevenciós tevékenység 

 
Két helyen: Érden és Budapesten végzünk rendszeres prevenciós egészség 
megőrző tevékenységet a magyar gyógyító hagyatékaink nyomán. 

 
 

Hagyományaink: 
 

Az évek során kialakított hagyományainkat egyesületi keretek között is megőriztük.  
Így ebben az évben is megtartottuk a napfordulók és napéjegyenlőség  idején 
szokásos tűz szertartásunkat. 

 



Folytattuk a közös színház és opera előadások látogatását, kirándulásokat. 
 
Kisszékelyi telephelyünkön folytatódtak a gyógynövény túrák. 
 
Együttműködésünk a kertbarát körrel idén is hatékony volt.  

 
Az idén kevesebb alkalommal ugyan, de a közös főzésre, sütögetésre is igyekeztünk 
időt találni. 

 
Felajánlások: 

 
- A Csitári falunapon megkeresett bennünket a felvidéki Kelenye polgármestere, 

aki meghívta az egyesületet falujukba a jurtával, gyermekjátszóval. 
- Csitár polgármestere együttműködés keretében felajánlott egy felújításra 

szoruló parasztházat az egyesületi munkánkhoz. 
- Nagyszékely polgármesteri hivatalából is megkerestek bennünket az ottani 

falunapon való részvétel miatt. 
 
 
Ami még megoldódott: 
 
Fehér László könyvelő vállalta az egyesület pénzügyeinek könyvelését. 
 
 
 
Pályázat: 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási és Művelődési Bizottsága által kiírt 
kulturális pályázatára az „Egy nap a megtartó Magyar Hazáért” rendezvény 
megszervezésére, lebonyolítására sikeres pályázatot nyújtottunk be. 
 
 
Tagság: 
 
Egyesületünkbe év elején felvettük Nagyné Kettler Erzsébetet. Irsánné Petrovics Rita 
írásban kérte egyesületi tagságának megszüntetését. 
 
 
Érd, 2016. 01. 27. 
 
 
 
 
 

Szendefiné Szálkai Judit 
elnök 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


