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Hírlevél
Tájékoztató rendkívüli közgyűlésről

Egyesületünk elnökségének határozata alapján 2011. október 24-én rendkívüli közgyűlést tartottunk. Ez alkalommal megemlékeztünk
névadónk, Karácsony Sándor születésének 120. évfordulójáról. Az emlékező hangsúlyozta, hogy Karácsony Sándor szellemi örökségének ápolása a hátrahagyott műveinek tanulmányozását is jelenti. Így lehetséges átmenteni és mai viszonyaink között hasznosítani az
általa létrehozott időálló pedagógiai értékeket. Az emlékezést követően az egyesület elnöke, Papp Gézáné értékelte az egyesület egyéves tevékenységét, majd egészségi gondjaira hivatkozva tisztségéről lemondott. A közgyűlés a beszámolót elismeréssel és köszönettel, a lemondást megértéssel elfogadta. A jelölő bizottság, előzetes tájékozódás alapján, Fülöp Mihály, ny. középiskolai tanárt javasolta elnöknek, akit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A személyi változás és tapasztalatok alapján a közgyűlés több ponton módosította az alapszabályt. A közgyűlés berekesztése előtt Fülöp Mihály megválasztott elnök megköszönte a bizalmat és elmondta, hogy
tisztségének képességei szerint szeretne eleget tenni. Röviden vázolta a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Fontosnak tartja az arcképcsarnok köteteinek folytatását, az egyesületi tevékenység publicitásának növelését, a nemzetközi pedagógus charta erősítését, valamint egy interaktív honlap készítését. U.J.

Tisztelt Egyesületi Tagok! Kedves Kollégák!

Fontos közlemények
1. A MTA Debreceni Bizottsága régiónk tudo-

Az Egyesület új elnökeként tisztelettel köszöntöm tagjainkat, megköszönve azt
a bizalmat, amit megválasztásom alkalmával kifejeztek.
Úgy vélem – az elmúlt 15 év bizonyítja, hogy nemes feladatot vállalt magára a
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület azzal, hogy egyéb feladatai mellett gondozza
a „Pedagógusok arcképcsarnoka” évente megjelenő kiadványát, amely immár az idén
a tizedig – ezzel jubileumi – kiadását élte meg, emléket állítva a pályán kiemelkedő
oktató és nevelő munkát végzett egykori pedagógusoknak. Ezzel értéket közvetítve
törekszik megerősíteni a jelenleg dolgozó kollégák hivatásérzetét, s felkelteni a fiatalok érdeklődését a pedagógus pálya iránt. Az egyesületnek ez irányú tevékenységét
rendkívül fontos tartom, s közös munkánk legfőbb feladatának tekintem.
Magam közel 40 évet töltöttem el a pedagógus pályán mindvégig egy iskolában
– Biharkeresztesen – tanárként, igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként. Munkás
életem utolsó éveiben polgármesterként a fenntartó oldaláról is volt alkalmam ismereteket szerezni egy település oktatási viszonyairól. Így megállapíthatom, hogy örülhet
az a település, amelyiknek kitartó, széles látókörű, iskolát és gyermeket szerető pedagógusai vannak. Megbecsülésük a településeken, talán mindennél fontosabb.
Az egyesület munkájában a következő évben feladatként tekintem:
az arcképcsarnok 11. kötet megjelentetését,
a tagság létszámának növelését, aktivizálását,
az Egyesület anyagi támogatásának erősítését,
a tagok személyes kapcsolatának erősítését,
a korábbi neves pedagógusok munkájáról emléktáblákkal megemlékezni,
az egyesület honlapjának elkészítését, ismertségének erősítését,
kapcsolatok erősítését iskolákkal és önkormányzatokkal,
kapcsolatfelvételt a határon túli magyar civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, így pl. Nagyvárad magyar iskoláival,
névadónk, Karácsony Sándor munkásságának megismerését művei alapján,
a pedagógusok nemzetközi kartájának megismerését.
Év végéhez közeledve köszönetemet fejezem ki mindazoknak a tagtársaknak és
egyesületünkkel szimpatizálóknak, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak feladataink sikeres megoldásához.
Megkülönbözetett figyelemmel fordulok azokhoz a tagtársainkhoz, akik ebben
az évben jubileumi születésnapjukat ünnepelhetik. Az elnökség nevében kívánok
mindannyiójuknak jó egészséget, biztonságos, nyugodt további éveket. Kollegiális
tisztelettel köszöntöm: Dr. Balogh József (90), Kincses Gyula (85), Görög Mária (80),
Ungvári János (80), Dr. Vaskó László (80), Dr. Kornya László (75), Csizmadia Katalin (70), Túri Lászlóné (70), Vida Lajos (70) tagtársainkat.
Fülöp Mihály
az egyesület elnöke

mányos és kulturális életének előmozdítása
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
elismerő oklevelet adott az alábbi tagtársainknak:
Csermely László, Csiha László, Kakucsi Géza,
Kincses Gyula, Kálmán Antalné, Dr. Kántor
Sándorné, Dr. Korompai Gáborné, Lengyel
Mihály, Nyirkos Tibor, Raffay Zoltánné.

2. Egyesületünk elnöksége sok éves kiemelkedő
egyesületi munkájuk elismerését oklevéllel
köszönte meg az alábbi tagtársainknak:
Fürtös Sándorné, dr. Gerencsér Attila, Halász
Ferenc, dr. Kornya László, Kovács András, Dr
Molnár Lajosné, Nagyné Lengyel Erika, Oláh
Imréné, Szabó Lászlóné, Tar József, Új Imréné.
Papp Gézáné elnöki munkájáért Karácsony
Sándor Emlékérem elismerésben részesült.
3. Ez év október 24-én tartott közgyűlés az éves
tagdíjat 1500,-Ft.-ban állapította meg. A tagdíjat
Harkányi Károlyné kezeli. Befizethető, ill. átutalható a fejlécen megadott számlaszámra.
4. Fontosnak tartjuk az szja 1 %-os lehetőségének jobb kihasználását. Kérünk minden tagtársat
és arcképvázlat írót, szorgalmazza, hogy a kötetben szereplők hozzátartozói ebben az évben
egyesületünk javára utalják az szja 1 %-át.
5. Az Egyesület vezetőségének javaslatára 2011
dec. 16-án, pénteken 14 órától műsorral, ebéddel
egybekötött baráti beszélgetést rendezünk, önköltséges alapon. Téma: Egyesületünk tevékenysége, jövő évi programja.
Várható költség:2500 Ft/fő. Jelentkezési hi:
2011.dec.1.
Jelentkezni lehet telefonon: Fülöp Mihály:
30/9980-785, Dr. Gerencsér Attila: 30/3661880
Kálmán Antalné: 20/4520010. Tagszervezetek
tagjai a csoportvezetőjüknél. A helyről a jelentkezés határideje után küldünk értesítést.
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