
Tájékoztató a 2021. évi közgyűlés eseményeiről, döntéseiről 

 
A 2021 februárjában megtartott közgyűlés nagyon más volt, mint a korábbiak. Nemcsak 

azért, mert a megtárgyalandó napirendi témák tartalma más volt, hanem olyan körülmények 

között zajlott, ami még nem történt a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület  életében. Ez a 

„más” a Covid -19. A koronavírus betegség egy vírusos légúti, illetve légzőszervi 

megbetegedés. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én hirdette ki a 

betegség okozta világjárvány megjelenését. Ez a világjárvány rányomta a bélyegét az 

egyesületi munkánkra, a szervezeti életünk működésére és a tervezett programjaink 

megvalósulására is. A 2021 februárjában is fennálló pandémiás helyzet miatt online térben 

szerveztük meg a Közgyűlés munkáját. 

 

Az Elnökség döntése alapján Gergelyné Bodó Mária titkár 2021. február 5-én küldte meg e-

mailben az egyesületi tagok részére a megvitatásra és elfogadásra váró anyagokat. A szavazás 

2021. február 13-án éjfélkor került lezárásra. 

Az egyesület tagjai a közgyűlés munkájába e-mailben, telefonon vettek részt a pandémia 

miatt, tehát online térben. 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület taglétszáma 101 fő, a Közgyűlés munkájában 60 

fő vett részt, így az határozatképes volt. Határidő után szavazott 6 fő. A taglétszámba itt már 

beleszámítottuk az 5, tagfelvételt kérőt is. 

 

Az egyesület titkára megbízta Gulácsiné Somogyi Ilonát, hogy a jegyzőkönyvet készítse el. A 

jegyzőkönyv-hitelesítésre a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Dr. Marjanucz 

László felkérte Linczer Jánosnét és Ormos Zsuzsannát. 

Dr. Marjanucz László elnök az alábbi témák megvitatását kezdeményezte, melyek kötelezően 

megtárgyalandóak.  

1./ Tagfelvétel 

2./ A 2020-ban megvalósult programok 

3./ A 2020. évi költségvetés teljesülése 

4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 

5./ A 2021. évi program 

6./ A 2021. évi költségvetés tervezete 

A közgyűlés elé került napirendi anyagokat az Elnökség és a Felügyelő Bizottság jóváhagyta. 

 

Egyesületünk halottairól is megemlékeztünk. 

Lengyel István tagtársunk, makói tanár 2020. november 2-án hunyt el. 

Dobay Ferenc hódmezővásárhelyi tagtársunk 2020. november 19-én hunyt el. 

Prof. dr. Juhász Antal egyesületünknek 1991-től 2001-ig terjedő időszakában volt elnöke, 

majd leköszönése után örökös elnökünk, 2020. december 9-én hunyt el. 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 

Új tagok felvételéről döntöttek a közgyűlés munkájában részt vevők. 

Beller Edit, Fibrás Zoltán, Dr. Hankovszky Zsolt, Kerekes Ibolya és Komáromi Csaba lettek 

egyesületünk tagjai. Nagy öröm számunkra, hogy minden évben többen jelentkeznek a 

megyei szervezetünkbe, vállalva az alapszabályban kitűzött céljaink megvalósítását. 

 

A 2020-ra kitűzött programjaink csak részben teljesültek, illetve személyes részvétel helyett 

online térben valósultak meg. A tavaszi bezárást követően találkozhattunk először 2020. július 

24-én, amikor a szegedi zsidó temetőt látogattuk meg Ábrahám Vera tagtársunk 

szervezésében és vezetésével. A programon résztvevők maradandó élményt kaptak. 
 



Mindszentre látogattunk 2020. augusztus 8-án, ahol Dr. Ávéd János és Kovács Lajos 

tagtársaink fogadtak bennünket. Ávéd doktor orvostörténeti gyűjteményét néztük meg, majd a 

város néprajzi múzeumába látogattunk. Szabadprogramként a szép, homokos Tisza-partra 

mentünk, és megnéztük a város központi parkját is. A mindszenti programot Lőkös Sándorné 

tagtársunk, elnökségi tagunk szervezte, minden egyes perce szép élményt nyújtott számunkra. 

 Egy új sorozatot indítottunk el hagyományt teremtő szándékkal, ez a települések helyi 

értéktárainak megismerése. Első ilyen programunk volt a „Homokháti megyejárás”. Egy kis 

összefoglalót készítettünk erről az egyesületi programról az alábbiak szerint. 

Helyi értékek nyomában a Homokhátságon / 2020. szeptember 19./ 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Elnöksége 2019 őszén döntött arról, hogy 

tanulmányutat szervez az egyesület tagjainak a települések helyi értékeinek, értéktárainak 

megismerésére. A Közgyűlés elfogadta a javaslatot, így megkezdődhetett a szervezési munka. 

Úticélnak a Homokhátság településeinek egy részét, Mórahalom várost és négy községet: 

Röszke, Mórahalom, Pusztamérges, Zákányszék és Domaszék településeket választottuk ki. 

Röszke. A tanulmányúton tagjaink a Röszkei Paprika Múzeumba érkeztek, ahol Molnárné 

Vér Ágnes alpolgármester, a település projektmenedzsere és Molnár Anita, a PaprikaMolnár 

Kft. ügyvezetője, az egyesületünk tagja fogadta csoportunkat. 

Az alpolgármestertől részletes tájékoztatást kaptunk a településről, történetéről és a jelenlegi 

életéről, fejlődéséről. Fontos volt számunkra az előadása, mely a „Települési értéktár” 

kincseiről szólt, amit örömmel néz meg, ismer meg a Röszkére látogató. 

Megállapítottuk, hogy sokkal több időt kellett volna szentelni a település megismerésére, de 

így is felejthetetlen volt az ott tartózkodásunk.  

A falu és a PaprikaMolnár Kft. honlapja sok információval várja az oda látogatókat, a 

település és a paprika iránt érdeklődőket. Mórahalom. Mórahalom a Homokhátság regionális 

központja. Dinamikusan fejlődő település, településpolitikája minta lehet a térség 

önkormányzatai számára. A mórahalmi települési értéktár igen gazdag, az alábbiakat 

tartalmazza a helyiek jóvoltából: Mórahalmi kecskesajt, Nagyszéksósi Bivalyrezervátum, 

Rózsa Rétes, Homokháti méz, Homokháti sokadalom, Mórahalmi savanyúság, Mórahalmi 

kézzel készített száraztészta, Rétes fesztivál, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Csipak 

semlyék, Tanaszi semlyék, Madarásztó, Mórahalom helyiismereti kiadványai, Mórahalmi 

ugrókötél sport, Mórahalom néptánc egyesület, Mórahalmi parasztkórus. Most kiemelten két 

helyet látogattunk meg. Elsőként a Nagyszéksósi Bivalyrezervátumot néztük meg Engi 

Magdolna kalauzolásával, aki szakértője ennek a természeti értéknek. Következő helyszínünk 

Mórahalom új büszkesége, a Kocsimúzeum és kovácsműhely volt, ahol Csányi László 

alpolgármester tájékoztatást nyújtott Mórahalom múltjáról, jelenéről és a fejlesztési 

elképzelésekről, majd bemutatta a város új turisztikai célpontját, a lovaskocsikat. A fenti 

információk a település honlapján és a moranettv.hu oldalon is olvashatók. Pusztamérges. A 

csoportunkat Turcsányi János alpolgármester és Balla Vince nyugalmazott pedagógus, 

díszpolgár, helytörténész fogadta. A középiskola épületében Turcsányi János részletes 

tájékoztatást adott. Halhattunk az 1100 lelkes falu kialakulásáról, fejlődéséről és jelenlegi 

helyzetéről. A neve Asszonyszállása, majd Mérgespuszta volt, később cserélődött fel a 

településnév két részre. Pusztamérges kialakulását, létét egyedül a szőlőtermesztésnek 

köszönhette. Balla Vince nyugalmazott iskolaigazgató, helytörténész olyan lelkesedéssel 

beszélt a településről, falutörténetről, hogy olykor még a szavai is nehezen jöttek elő, 

elérzékenyült. Nagyon szerettük hallgatni, amikor a település értékeiről beszélt. Vezetésével 

egy sétán vettünk részt, megnéztük a műemlék templomot és a környező központi parkot a 

Turul madár szoborral. Pusztamérges határában megnéztünk egy nagyon gondosan 

művelt spárgaültetvényt, majd egy tanyán Papp Attila helytörténeti magángyűjteményét és 

fából készült szobrait. Zákányszék. A megyejáró tanulmányutunk következő állomása a 2890 



lelkes Zákányszék település volt. A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár intézményben 

fogadta csoportunka Matuszka Antal polgármester, és Zombori Istvánné intézményvezető és 

munkatársaik. Polgármester úr érdekfeszítő előadást tartott a falu értékeiről, kivetítőn mutatta 

be, hogy milyen értékek fontosak.  Nagy örömmel fogadtuk azt a közvetlen, szeretetteljes 

fogadtatást, amiben részünk volt, frissítőt, pogácsát és gyümölcsöt kaptunk és emlékként 

elvihettünk egy képeslapot is Zákányszékről. Öregház Tanyamúzeum. Az egyesületünk 

homokháti tanulmányúton részt vevő tagjai nagy kíváncsisággal nézték meg ezt a 

magángyűjteményt. A családi örökség megőrzésével indult múzeumba ma már a térség 

lakosai is ajándékozzák a megőrzésre szánt használati tárgyaikat, a házigazda Petákné 

Fazekas Aranka idegenvezetése is nagyon jó volt. Matuszka Antal polgármester úr meghívta 

az egyesületünk jelen lévő tagjait Zákányszék fennállásának 70 éves jubileumi ünnepére, 

mely össze volt kötve a pályázati támogatásból megvalósult helyi piac átadásával. 

Köszönettel elfogadtuk a meghívást és örültünk, hogy beleláthattunk a falu jeles ünneplésébe. 

Domaszék. A „Homokháti megyejáró” tanulmányút utolsó állomása Domaszék nagyközség 

volt. A település polgármestere, Sziráki Krisztián fogadott bennünket, aki 2019 ősze óta látja 

el a településvezetői feladatokat. A kisvasút állomása előtt várt bennünket, mely épület 2008 

óta múzeumi funkciót lát el, része a helyi értéktárnak. Sziráki Krisztián a kisvasút történetét 

ismertette, megmutatta a kiállítóhelyet, mely a térségben egyedülálló. A Zöldfás templomban 

megismerkedtünk a templom és a település történetével, jelenével. Előadásában hallhattunk a 

helyi értéktárban szereplő többi értékekről is. Összeségében megállapítottuk, mint szervezők, 

hogy az első „Homokháti megyejáró” honismereti program sikeres volt és jó lenne a megye 

többi településének értékeit is megismerni, értékeik előtt tisztelegni. Dr. Markos Gyöngyi és 

Gulácsiné Somogyi Ilona szervezték meg a programot. 

A 2020. évről szóló beszámoló a honlapunkon olvasható. 

Társszerveink gazdag programot valósítottak meg, erről szóló beszámoló is a honlapunkon 

olvasható. 

 

A 2020. évi költségvetés teljesítésével jó eredmény született. 2020-ban a nyitó pénzkészletünk 

542.039.-Ft volt. Bevételeink tagdíjakból, pályázati támogatásból, az egyesületünk által 

kiadott könyvek értékesítéséből és tagi hozzájárulásból származik. Tagjaink hozzájárulnak a 

közgyűlésre utazás és az étkezés költségeihez, valamint a tanulmányút megszervezéséhez. 

Bevételeink 2020-ban: 635.006.-Ft, kiadásaink 457.133.-Ft, záró egyenlegünk 719.912.-Ft. 

Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. 

A Felügyelő Bizottság 2020-ban ellenőrizte a honlap tartalmát, feltöltöttségét. Megállapításai 

szerint a honlap rendkívül jól kezelhető, élvezetes, eseménydús, nem nehézkes: az oldalak 

könnyen legördíthetők. A fejléc is vonzó, történetek sorát idéző. A honlap áttekintést ad a 

honismereti egyesület szinte minden területéről. Egyes területek kiemelése tömör. A „Rólunk” 

című rovatban kifejezetten jó, a belépést segítő, hogy az oldal többféle formátumot is felajánl 

a tagságra való jelentkezéshez. Több rovat azonban feltöltésre vár, mely hiányosságok már 

csaknem teljesen pótlásra kerültek. Ellenőrzésre került a szervezeti élet abból a célból, hogy 

jogszerű működés biztosított volt-e. 

Közgyűlés egy alkalommal lett megtartva, Elnökségi ülés három, FB ülés két alkalommal 

volt, teljesítve a jogi követelményeket, tehát jogszerűen működtek a szervek.   

A pénzügyi gazdálkodással kapcsolatban megállapították, hogy a pénzügyi előírásokat 

betartották, a bizonylati fegyelem betartott. A tagdíjfizetési morál javításra szorul. 

 

A CSMHE 2021-re igen tartalmas programokat ígér. A tervek között találhatóak online 

konferenciák, versenyek és lesznek személyes jelenlétet igénylő programok is. A pandémiás 

helyzettől függően március 24-én ünnepelhetjük a Honismeret napját Hódmezővásárhelyen, 



május 8-án a 140 éve született Kecskés István, a szegedi rokkantak megmentője, a városrész 

alapítója, a művelődési ház névadója tiszteletére megemlékező előadás, kiállítás és emlékséta 

lesz. Június 12-én A „Közösségek hete” országos program részeként szervezzük a 

„Homokháti megyejáró II.” tanulmányutat, a Homokhátsági kirándulást. Mórahalom, 

Ásotthalom és Öttömös helyi értéktáraival ismerkedünk meg, és részt veszünk az öttömösi 

spárgafesztiválon. Szeptember 18-án a „Tiszántúli megyejáró” program során Deszk, 

Kübekháza, Tiszasziget és Újszentiván helyi értéktárával ismerkedünk meg. Természetesen  

bekapcsolódunk országos rendezvényekbe is, és az eddigi tapasztalatok alapján a nagyon 

sikeres Civil szervezetek találkozója program résztvevői leszünk Aradon vagy Temesváron. A 

sok program mellett fontos a számunkra a „Magyar nyelv napja” ünnepe is az Agórában 

november hónapban. 

A közgyűlés jóváhagyta a 2021. év pénzügyi tervét, a költségvetést is. 

Nyitó egyenlegünk 724.583.-Ft, a tervezett bevételünk 810.100.-Ft, melyben pályázati 

támogatások is szerepelnek. A pályázatok sikeressége esetén teljesülhet a tervezett bevétel, és 

várjuk a tagjaink 2500.- Ft-os tagdíj befizetését is. Kiadási tervünk 849.000.-Ft, melyben a 

nagyobb kiadást az egyesületi munkáról készült évkönyvünk, a honlap működtetése, a 

programjaink költsége és egy projektor beszerzése szerepel. Célunk kiegyensúlyozott, 

takarékos gazdálkodás, és annak biztosítása, hogy a betervezett programjaink 

megvalósuljanak. 

Tisztelt Tagtársaink! 

2021-ben a tagdíj 2500.-Ft/fő. Ezt az összeget az egyesület bankszámlaszámára kérjük 

elküldeni. Számlavezető bankunk: Oberbank 18400010-03793509-50100017. 

Kérjük az SZJA-juk 1%-át az egyesületnek ajánlják fel! Adószámunk: 18457517-1-06. 

Kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunk híreit, mert a legtöbb 

programról a honlap ad hírt, nem e-mail.: https://www.csm-honismeret.hu/ 

 

Tisztelettel köszönjük tagjaink részvételét a közgyűlés munkájában, és várjuk a tagok aktív 

közreműködését programjaink megvalósításában. 

2021. február hó 

Dr. Marjanucz László elnök és Gergelyné Bodó Mária titkár 

https://www.csm-honismeret.hu/
https://www.csm-honismeret.hu/

