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A MAGYARBÁNHEGYESI HONÉPÍTŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET 2008. 

januárjában alakult meg 12 fővel. Azóta újabb 3 fő csatlakozott a tagsághoz. 

Elnöke: Majsai Ferencné.  

Székhelye: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 76. (Tájház) 

 

Alapszabály szerinti főbb célkitűzései: 

• Az egyesület nemzetünk, hazánk és szűkebb pátriánk, Magyarbánhegyes 

fejlődését kívánja működésével elősegíteni. 

• Kohéziós erőként kívánja összefogni az egyesület célkitűzéseivel egyetértő, 

szimpatizáló polgárokat. 

• Közösségfejlesztő módszerek alkalmazásával mobilizálja a lakosságot, a civil, a 

gazdasági és önkormányzati szférát, segítve az önszerveződést, és a helyi 

társadalmi aktivitás megteremtését, kiszélesítését. 

• Segíti és támogatja a nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó - elsősorban a roma 

származású lakosok - önszerveződési törekvéseit, identitástudatuk és kulturális 

értékeik megőrzését célzó szervezeteik létrehozását.  

Ennek érdekében: 

- segíti saját civil szervezetük létrehozását, 

- pályázatok írásával törekszik kulturális értékeik felelevenítését szolgáló 

rendezvények szervezésére, 

- nyelvtanfolyamot szervez. 

• Helyi fórumot biztosít tagjai és az érdeklődők számára kulturális, szociális, 

információcsere, tájékoztatás, ismeretterjesztés, művelődés, önképzés, és az 

ezekkel kapcsolatos tevékenységek terén. 

• Az egyik legfőbb értéknek a családot és a gyermeket tekinti, ezért 

kezdeményezi a szociális, kulturális és egyéb társadalmi hátrányokkal küzdő 

idősek és gyermekeket nevelő családok megsegítését. 

• Ápolja és feleleveníti, megőrzi a helyi és a magyar népi kultúra, hagyományok 

és szokások emlékeit, ennek érdekében változatos tematikájú rendezvényeket, 

öntevékeny csoportokat, fesztiválokat, találkozókat, konferenciákat szervez, 

írott és elektronikus tájékoztatókat, folyóiratot ad ki. 



• Javasolja és támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a községben élő 

ifjúság nevelésének-oktatásának, művelődésének, sportolási és szórakozási 

lehetőségének feltételeit, anyagi és infrastrukturális feltételeit megteremtik. 

• Kapcsolatok létrehozása és ápolása a határon túli magyar szervezetekkel, 

segítségnyújtás a nemzeti kultúra és hagyományok megőrzésében. 

Az egyesület nyilvántartási száma: 2715. 

 

1. Mivel a nyilvántartásba vételi kérelmet beadtuk, a Békés Megyei Bíróság az 

nyilvántartásba vételi eljárás során a Pk. 60.032/2008./6. számú végzésével az 

egyesületet bejegyezte. Ez a végzés 2008. június 10. napján jogerős lett. 

2. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évben 200.000 Ft támogatást 

határozott meg. 

3. 2008. április 11-én részt vettünk a költészet-napi ünnepi műsor és Biblia-

kiállítás szervezésében. 

4. 2008. 05. 21-n volt a kihívás napja, ekkor a szervezésben való részvétel mellett 

12.000 Ft támogatást adtunk az ugráló-várra. 

5. 2008. júniusában tagjaink segítettek a Magyarbánhegyesi Alkotó Művészek 

Egyesülete által szervezett alkotótáborban. 

6. Szerveztünk egy alkotó tábort 2008. augusztus 18-tól 24-ig a falu 

gyermekeinek. A helyszín a művelődési ház, a tájház, kántor-lakás, és a 

parókia, egész hetes színes programmal. Mivel Kövesdy Zsolt plébánost 

időközben elhelyezték Magyarbánhegyesről, nem volt idő a tábor 

megszervezésére illetve átszervezésére. Reméljük tervünk jövőre sikeres lesz és 

megvalósul. Szeretnénk a falu gyermekeinek érdekében összefogni. 

7. Bán Napok: 2008. augusztus 29-30-n. A lovagi torna bemutató résztvevőinek 

útiköltségét támogatjuk 20.000 Ft-tal. 

8. 2008. augusztus 20. Régi hagyomány a faluban. Ünnepi szentmise a római 

katolikus templomban, új kenyér megáldása. Két kislány viszi magyar ruhába 

öltözve a kenyeret a szentmisére.  

 

 

Magyarbánhegyes, 2008-08-16. 

 

                                                                        Majsai Ferencné sk. elnök 

 


