
Tájékoztató 
 

A Csongrád megyei Honismereti Egyesület Alapszabálya 9§ (14) bekezdésének c) pontja 

alapján előírt kötelezettségre tekintettel az Elnökség nevében tájékoztatom az egyesület 

tagjait a 2019. február 9-én Pitvaroson megtartott közgyűlésünk eseményeiről. 

A közgyűlési munka megkezdése előtt Radó Tibor Pitvaros polgármestere köszöntötte a 

Csongrád Megyei Honismereti Egyesület közgyűlésére megjelent tagokat. Örömét fejezte ki, 

hogy a megyei szervezet elfogadta a település meghívását és 2010-es év után ismételten 

Pitvaroson tartja évértékelő közgyűlését. A helyi általános iskola diákjai ünnepi műsorral 

kedveskedtek, felkészítő tanáruk Rigóné Szabó Erzsébet volt. Az ünnepi műsor keretében 

Sántáné Kurunczi Mária egyesületi tag Ady-verset szavalt el. Tószegi Gyula, az egyesület 

pitvarosi tagja bemutatta a település történetét, majd a Szlovák Tájházat és édesanyja, néhai 

Tószegi Gyuláné magán helytörténeti gyűjteményét. Radó Tibor polgármester megvendégelte 

a közgyűlésen résztvevőket, akik nagy tapssal fejezték ki köszönetüket. 

 

        A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Közgyűlése megkezdte munkáját. 

 

Dr. Marjanucz László az egyesület elnöke köszöntötte az igen szép számban megjelent 

résztvevőket és felkérte Károlyi Attila elnökhelyettest, hogy a levezető elnöki feladatokat 

lássa el. 

Károlyi Attila elnökhelyettes javaslatot tett a közgyűlés napirendjére az alábbiak szerint. 

1./Tagfelvétel 

     Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

2./Alapszabály módosítása 

     Előadó: Dr. Antal Tamás jogi tanácsadó 

3./Beszámoló a 2018. évi program megvalósításáról 

     Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

4./Pénzügyi beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 

     Előadó: Bari Gyöngyi gazdasági vezető 

5./A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018. évi ellenőrzések tapasztalatairól 

     Előadó: Gulácsiné Somogyi Ilona, a bizottság elnöke 

6./ Az egyesület 2019. évi programterve  

     Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

7./ Az egyesület 2019. évi költségvetése 

     Előadó: Bari Gyöngyi gazdasági vezető 

8./ Egyéb kérdések 

     Előadók az egyesületi tagok 

 

Két rendes tag, Csurgó Zsuzsanna makói és Sántáné Kurunczi Mária szegedi lakosok, 

honismeretet kedvelők felvétele történt meg. 

Dr. Antal Tamás jogi tanácsadó tájékoztatta a jelenlévőket, hogy milyen indok alapján vált 

szükségessé az egyesületi alapszabály módosítása. Elmondta, hogy a javasolt változtatások a 

jogszerű működés miatt szükségesek. 

- meghatalmazás képviseletre, 

- a hosszú bélyegző adattartalmának változása, 

- az általános tanácsadó a pénzügyi ellenjegyzést átadja a titkárnak, 

- adatvédelmi szabályzatra való hivatkozás beemelése az alapszabályba. 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Alapszabálya 2018. április 13-án módosult 

utoljára. Az előterjesztett módosítás 2019. február 9-től lesz hatályos. 



Dr. Marjanucz László elnök elmondta, hogy Győrben az Országos Honismereti Szövetség 

rendezvényén elismerő címeket kaptak az egyesület tagjai. 

1./Honismereti Munkáért Emlékérem elismerést adományozták Ormos Zsuzsannának. 

2./Honismereti Munkáért Emléklap elismerést adományozták Dr. Antal Tamás, Berencsiné 

Dudás Katalin, Gulácsiné Somogyi Ilona és Némethné dr. Balázs Katalin tagoknak. 

Az országos rendezvényen jelen lévő egyesületi tagoknak átadták az elismerést, aki nem volt 

jelen ott, azon tagok részére a közgyűlésen kerül átadásra az emléklap. Dr. Marjanucz László 

elnök átadta az országos elismerést Dr. Antal Tamásnak és Gulácsiné Somogyi Ilonának. 

 

Dr. Marjanucz László elnök részletesen ismertette a 2018. évben megvalósult programokat, 

és tájékoztatás adott arról is, hogy a helyi honismereti egyesületek milyen témában tartottak 

rendezvényt. 

Köszönetet mondott azon tagoknak és segítőknek, akik segítették az egyesület működését. 

Bari Gyöngyi gazdasági vezetőnek a pénzügyes tevékenységéért, Károlyi Attilának a 

programszervezésért, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannának az évkönyv szerkesztéséért, 

Georgiades Ildikónak és Prof. Dr. Blazovits Lászlónak a tisztújító közgyűlés 

megszervezéséért, Ormos Zsuzsannának, Dr. Markos Gyöngyinek és Lőkös Sándornénak a 

kiállítások szervezéséért. Dr. Antal Tamásnak és Dr. Georgiades Lászlónak az alapszabály 

módosításainak átvezettetéséért, Kovácsné dr. Faltin Erzsébetnek az alapszabály 

átvilágításáért, Gulácsiné Somogyi Ilonának a pontos adminisztrációs munkáért, Dr. 

Szerdahelyi Péternének a Somogyi-könyvtár helyiségeinek biztosításáért, Lőkös Sándornénak 

és Ormos Zsuzsannának, Bodó Ferencnének a rendezvényekre készített süteményekért. 

Megköszönte Gergelyné Bodó Máriának a pontos, lelkiismeretes titkári munkáját. 

 

Gulácsiné Somogyi Ilona tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2019. január 4-i elnökségi ülésen 

elismerő határozat született, a 2/2019-es, mely az alábbiakról szólt: 

„A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Elnöksége elismerését fejezi a 2018. évben 

megrendezett „Alkotó honismerők” címmel bemutatott kiállítások sikeressége érdekében 

végzett szervező, rendező és operatív feladatot ellátó munkájukért 

                                                      Ormos Zsuzsannának, 

                                                      Dr. Markos Gyöngyinek, 

                                                      Lőkös Sándornénak. 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Elnöksége elismerését fejezi ki a „III. Temesvári 

Magyar Napok” 2018. szeptember 29-i programjaira szervezett kirándulást lehetővé tévő 

lelkiismeretes, pontos szervező munkájáért Károlyi Attilának. 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Elnöksége elismerését fejezi ki a „Csongrád 

Megyei Honismereti Egyesület Évkönyve 2016-2017.” kiadvány összeállításában és 

szerkesztésében végzett pontos, lelkiismeretes munkájáért Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannának. 

A résztvevők elfogadták az elnök beszámolóját a 2018. év rendezvényeiről. A napirendhez 

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Kovácsné dr. Faltin Erzsébet és Dr. Ősz Károly szólt hozzá. 

 

Bari Gyöngyi gazdasági vezető ismertette a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. 

Nyitó egyenleg: 1.119.066.-Ft, 2018. évi bevétel 553.291.-Ft, kiadás 845.665.-Ft volt.  

Ismertette a 2019. évi költségvetést is. Nyitó egyenleg: 845.665.-Ft, 2019. évi tervezett 

bevétel 2.159.000.-Ft, tervezett kiadás 2.013.000.-Ft.  A bevételek között pályázati 

támogatások is szerepelnek, így a tervezett számok akkor valósulnak meg, ha sikeresek 

lesznek a pályázatok. 

 

Dr. Marjanucz László elnök részletesen ismertette a 2019. évre tervezett programokat, és 

felkérte a tagokat az aktív munkára. 



Gulácsiné Somogyi Ilona Felügyelő bizottsági elnök beszámolójában részletesen ismertette a 

jogi és pénzügyi ellenőrzések során tapasztaltakat. Hiányosságot nem tárt fel a bizottság. 

 

Dr. Antal Tamás jogi tanácsadó ismertette az egyesület adatvédelmi szabályzatát, és kérte 

annak elfogadását. A jelenlévők a szabályzatot kiegészítették egy melléklettel, mely az új 

jelentkezők felvételi kérelme és adatlapja volt. 

 

Bari Gyöngyi gazdasági vezető kérte a tagokat, ha lehetséges, akkor ajánlják fel az egyesület 

részére adójuk 1%-át, mert nagyon fontos, hogy a programok megvalósításához elég anyagi 

forrás legyen a 2019. évben is. 

 

A résztvevők valamennyi napirendi pont anyagait egyhangúlag fogadták el. 

Dr. Marjanucz László elnök felhívta a figyelmet a tagdíjfizetésre és az aktív honismereti 

munkára, majd sikeresnek minősítette a közgyűlés munkáját. 

 

2019. február 9. 

 

Gulácsiné Somogyi Ilona 


