
Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület 2020 évi beszámoló 

 és 2021 évi terv 

 

 

1. Az egyesület bemutatása 

 

Elnevezése: Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület 

Eljáró bíróság neve: Szegedi Törvényszék 

Végzés száma: 0600/Pk.60038/2020 

Nyilvántartási száma: 06-02-0003457 

Székhelye: 6913 Csanádpalota, Szent István utca 45. 

Adószáma: 19252377-1-06 

Közhasznúsági fokozat: Nem közhasznú 

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt – 50468287-10000465 

Statisztikai számjel: 19252377-9499-529-06 

 

Képviselő: Benke Marcell László, elnök 

a joggyakorlás módja: önálló 

megbízás időtartama: 5 év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2025.05.20. 

 

1.1. Alakulás, célok, küldetés: 

 

A Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület Alapszabályát 20 fő alapító tag 2020. július 

9-én fogadta el, melyet a Szegedi Törvényszék 2020.07.17-én végzésében 

megerősített, amely egyben adószám megszerzésének időpontja is. Az egyesület az 

ÁFA tekintetében alanyi adómentességet választott. 

Az egyesület cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs 

tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális 

örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezet védelme, 

népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra 

ápolása). 



Az egyesület cél szerinti leírása: A Csanádpalota helytörténetével, hagyományaival 

foglalkozó írások, tárgyi emlékek gyűjtése, feldolgozása, megismertetése a 

lakossággal. A településtörténet kutatása, az e területen kutatók munkájának 

elősegítése és támogatása, Csanádpalota hagyományainak ápolása. 

 

 

1.2. Beszámoló nyilvánossága 

 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a 

jogszabályok által előirt nyilvánosságon túl a Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület 

honlapján – www.csphelytortenet.hu oldalon megtekinthetők. 

 

 

2. A Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület 2020 évi tevékenysége 

 

A helyi kommunikációs és információ tevékenység keretében létrehoztunk egy 

facebook csoportot a régmúlt csanádpalotai települési hagyományok, 

életképek, események feltárására, bemutatására. Az arra érdemes anyag 

tematikai bontásban rögzítésre kerül. 

 Kulturális örökség és hagyományápolás keretében feltártuk a neves palotai 

emberek életútját, ezeket bemutattuk, emléküknek gyertyagyújtással 

tisztelegtünk halottak napja alkalmából. Megemlékezést szerveztünk a Trianon 

100 alkalmából, valamint az október 23-ai ünnepségen is szervezetten részt 

vettünk. 

 Az előd szervezetünk által gyűjtött helytörténeti emlékek leltározását, annak 

digitalizálását végeztük. Szintén digitálisan rögzítettük több helyi amatőr gyűjtő 

anyagait kiemelten Németi Bálint, Balog András.  

Néhány adományból származó tárgyi emlék begyűjtését és a helytörténeti 

gyűjtemény átmeneti tárolására szolgáló gyűjtőhelyre szállítását elvégeztük. 

Több más tárgyi emlék pld. kovácsműhely berendezési tárgyait helyhiány miatt 

átmenetileg jelenlegi helyén hagytuk. 

A már korábban Németi Bálint által összeállított helytörténet füzeteket 

egységes szerkezetbe szerkesztettük, előkészítettük a nyomdai kiadást, illetve 

keressük a nyomdai kiadás lehetőségét. 

http://www.csphelytortenet.hu/


 A helytörténeti gyűjteményt jelenleg befogadó épület karbantartását, 

takarítását saját tagjaink bevonásával és az Önkormányzat segítségével részben 

megoldottuk. Helyreállításra került a vízszolgáltatás és működik az elektromos 

áram, de a fűtés felújítása meghaladta lehetőségeinket. 

Az elmúlt darab év alatt az Elnökség két ülést tartott. Fontosabb témái az eddig 

felsorolt tevékenységhez kapcsolódott. Ezen kívül foglalkozott a Csanádpalotai 

Asztalos P.Kálmán tájház kérdésével. Helyszíni bejárást eszközöltünk ki a 

fenntartó Önkormányzattól. Felmértük az épület állapotát. Felleltük a 

gyűjtemény jelenlegi tárolási helyét. Javaslatot készítettünk az Önkormányzat 

részére a további teendőre a Tájház újbóli megnyitása érdekében. A Javaslat 

később kerül átadásra az Önkormányzat részére 

Az Elnökség figyelemmel kísérte a lehetséges pályázatokat. E területen két 

fontos tényező nem tette lehetővé pályázat benyújtását. Egyrészt nem 

rendelkeztünk a székhelyként és a gyűjtemény tárolására is szolgáló épületre 

együttműködési megállapodással az Önkormányzattal, másrészt a legtöbb 

pályázatnál feltétel legalább egy lezárt év. 

 

 

3. Az Egyesület 2021 évi főbb tervei 

A beindított” Anno” facebook csoport további működtetése, a felszínre került 

anyagok rögzítése 

A Helytörténeti Füzetek első számának kiadása, megismertetése, terjesztése. A 

második szám anyagának összeállítása, szerkesztése. 

Részvétel, illetve gesztorálás egyes hagyományőrző, helytörténeti 

megmozdulásban pld csordakutak felújítása. 

Az Önkormányzat kezelésében lévő-de jelenleg nem üzemelő-Tájház 

újraindításában részvétel. A berendezésre javaslattétel, esetleg tevőleges 

részvétel a kezelésünkben lévő helytörténeti anyagok átadásával is. 

A lakosság részéről felajánlott tárgyi és írásos emlékek további gyűjtése. 

A gyűjtemény elhelyezésére végleges épület biztosítása. 

Együttműködési szerződés kötése az Önkormányzattal. 

Pályázati lehetőségek feltárása, pályázati források szerzése. 



Taglétszám bővítése, tiszteletbeli tagok meghívása. 

Megemlékezések, ünnepségek szervezése, azokon részvétel. 

Neves palotai, palotai származású emberek történetének felkutatása, 

beillesztése a hagyományosan „nagyjaink” -nak tartott emberek körébe. 

 

 

Csanádpalota,2021. április 12 

 

 

       Benke Marcell  

        elnök 


