
Tájékoztató 

 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2018. február 3-án tartotta tisztújító közgyűlését 

Csongrádon a Művelődési Központ és Városi Galéria nagytermében. Az egyesület tagjai 

közül igen sokan vettek részt és meghozták a szükséges döntéseket. 
A döntésekről a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Alapszabálya III. fejezetének 9.§ 

(14) bekezdésének c.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom. 
A leköszönő vezetők munkájának méltatása és ünnepi műsor is része volt a programnak. 

A Művelődési Központ és Városi Galéria Konferenciatermében csongrádi művészek adtak 

ünnepi műsort. Varga Zsuzsanna dalokat adott elő Csák László hangszeres kíséretével. 

Az ünnepi műsor keretében került sor Prof. Dr. Blazovich László, a Csongrád Megyei 

Honismereti Egyesület leköszönő elnöke és Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna leköszönő titkár 

köszöntésére és tevékenységének méltatására Ormos Zsuzsanna előadásában, amit az 

alábbiakban szó szerint közzé teszünk. 

„Kedves Tagtársak! 

Amikor Georgiádes Ildi megkért arra, legyek résztvevője vagy szereplője a műsornak, azt 

mondtam, hogy jó. Csakhogy, amikor felfogtam a megbízatásom tartalmát, rémültem meg egy 

kicsit, de akkor már késő volt. Itt vagyok, „lösz, ami lösz”. Az már mindannyiunk számára 

köztudott, hogy egyesületünk elnöke, Blazovich László és titkára, Pálné Zsuzsa megválik 

tisztségétől, lemond pozíciójáról. Mint ahogyan mindannyiunk esetében a honismereti munka 

a főállásunk mellett plusz feladatot jelent, vagy jelentett. A kettő csak részben fedi egymást. 

Hogy hogyan, ezt elolvashattuk, vagy elolvashatjuk az elkészült évkönyvekből, amelyeknek 

megjelenéséért volt elnökünk és volt titkárunk nagyon is felelős. A Honismeret Csongrád 

megyében című első könyv bemutatja a szervezett, mozgalommá szélesedő honismereti 

tevékenységet, a CSMHE létrejöttét, szerteágazó munkásságát. A további kötetek is 

egyesületünk nagyon sokszínű életéről adnak átfogó képet. Gondoltam, csak leveszem a 

polcról ezeket a köteteket, melyek annyi segítséget adnak, hogy csak ki kell gyűjtenem azokat 

az adatokat, amelyek elnökünk és titkár asszonyunk tetteire vonatkoznak. Igen ám, csakhogy 

annyi munka és az értük járó díj, elismerés, méltatás kiérdemlése terheli a lelküket, hogy 

nemhogy nincs idő a felsorolásukra, hanem mint a mindig kitűnő tanuló gyerek bizonyítványa 

– unalmas is –, sehol egy kettes. No meg különben is, ez az, amivel mindannyian tisztában 

vagyunk. Munkájukkal nagyban hozzájárultak az egyesület sikeréhez: együtt gondolkodtak, 

ötleteltek (a szó jó értelmében), támogatták mások jó gondolatait, bátorítottak, ha kellett 

kritizáltak, bíráltak, véleményeztek, elmarasztaltak, dicsértek, aggódtak. Amit elvártak 

másoktól, azt önmaguktól is megkövetelték. 

Pálné Zsuzsa a két lábon járó precízség, pontosság. A maximalizmus maga. Ha egy mondattal 

kellene jellemezni, akkor úgy gondolom, hogy Oscar Wilde egyik mondata felel meg ennek: 

„Nekem van a legegyszerűbb ízlésem, mindig csak a legjobbal vagyok elégedett.” 

Blazovich László már az 1991-ben megalakult CSMHE alapító tagja, 2000-ig alelnöke, 2001-

től elnöke. Ez testvérek között is 26 év (idén már 27). Még gombócból is sok, pláne ha az nem 

üres, hanem jól meg van töltve töltelékkel. Laktató töltelékkel. „Az egyetemi tanár az az 

ember, aki mások álmában beszél” – mondja egy ismeretlen szerző. Már középiskolai 

tanárként is hatással volt tanítványaira (hallom én ezt Vásárhelyen), és ezt a szuggesztivitást 

tapasztalhatjuk honismereti munkájában is. Tudására, széles látókörére szükség lesz ezután is. 

„Sosem gondolok a jövőre, úgyis mindjárt itt van” - írja Einstein, és igaza van, rettenetesen 

rohan az idő. Bár arról nem mindig veszünk tudomást, hogy kezdünk öregedni, fáradni. 

Popper Péter szerint ez csak másokkal fordulhat elő. Janikovszky Évának is van egy-két jó 

tippje a jövőt illetően. „Ne panaszkodjunk folyton a Jóistennek, őrangyalunknak, vagy annak, 

akiben hiszünk. Vegyük észre, hogy vigyáz ránk, és legyünk hálásak neki. Köszönjük meg, 



hogy ha már hülye fejjel felmásztunk a létrára, le is tudunk jönni. Hogy sietve lelépve a 

villamosról, nem ficamítottuk ki a bokánkat. Hogy azt a nagy ronda nagy dongót kergetve úgy 

borítottuk föl a fikuszt, hogy csak a cserép tört el…és ez folytatható.” S befejezésül egy 

gyermeteg, ám hatékony javaslat. (Kipróbálva!) Azokban a pillanatokban, amikor jól érezzük 

magunkat – hazaértünk, hűvös a lépcsőház, a kinti hőséghez képest a lakás is elviselhető, 

levetettük a cipőnket, végre leültünk, ettünk egy falatot, ittunk is rá, sőt letusoltunk vagy 

beültünk a fürdőkádba – mondjuk azt, hogy ez jól esett. Hangosan. Csodálkozni fogunk, hogy 

naponta hány jó percünk akadt. Ha estig nem felejtjük el – ez memóriatréningnek is jó – 

köszönjük meg az illetékeseknek az elmúlt napot.” 

Látom az arcokon a mosolyt. A mosoly nem öregszik. Én részemről, de az egyesület tagsága 

nevében is kívánok mindkettőtöknek nagyon sok jó percet, sok szép napot, jó egészséget, és 

az a hatalmas vászon, amely jelképesen az életünk, csicsogjon még a sok színes festéktől! 

Mindketten versenyszerűen sportoltatok is. Zárom a sport nyelvén. Szép volt, Tanárnő! Szép 

volt, Professzor Úr! KÖSZÖNJÜK! 

Csongrád, 2018. 02. 03. 

Ormos Zsuzsanna „ 

 

A közgyűlés folytatta a munkáját, nyolc napirendet vitatott meg és 26 határozat született. 

Elfogadta a közgyűlésen résztvevő tagság a 2017. év munkájáról, a költségvetés teljesítéséről 

szóló beszámolót. A Felügyelő Bizottság beszámolóját követően tisztújításra került sor, 

először az elnökségi tagok, majd az egyszemélyes szervek és a felügyelő bizottsági tagok 

választása következett. 

Elnökségi tagok: Georgiades Ildikó, Gergelyné Bodó Mária, Károlyi Attila, Kemény Lajosné 

Lőkös Sándorné, Dr. Marjanucz László, Dr. Markos Gyöngyi, Urbancsok Zsolt. 

Egyszemélyes szervek: Dr. Antal Tamás jogi tanácsadó, Bari Gyöngyi gazdasági tanácsadó, 

Dr. Ősz Károly általános tanácsadó, Virág Etelka jegyzőkönyvvezető. 

Felügyelő Bizottsági tagok: Endrész Erzsébet, Gulácsiné Somogyi Ilona, Dr. Szerdahelyi 

Péterné. 

A választást követően a testületek megtartották első üléseiket és megválasztották a 

tisztségviselőket. A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Elnöke Dr. Marjanucz László 

lett, elnökhelyettesnek Károlyi Attilát választották, a titkári feladatokat Gergelyné Bodó 

Mária látja el. A megbízatás 5 évre szól, 2018. február 3-tól 2023. február 2-ig. A Felügyelő 

Bizottság elnöke Gulácsiné Somogyi Ilona lett, elnökhelyettes Endrész Erzsébet, a 

megbízatásuk 5 évre szól. Az új vezetés a közgyűlés elé terjesztette a 2018. évre szóló 

munkatervet és a költségvetési tervet. Tagfelvétel is történt, Balassa Istvánné szegedi tanárnő 

lett az egyesület tagja. 

Csongrád, 2018. február 22. 

 

Gulácsiné Somogyi Ilona 


