
Jegyzőkönyv 

a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2016.  február  24-én tartott kibővített elnökségi 
üléséről 

Helyszín: DAB Székház Debrecen Thomas Mann u.49. 

Jelen vannak a kibővített elnökség tagjai, hiányzik dr. Harkányi Károlyné, Szőllősi Imréné, 
Farkas Jánosné,  Szikszainé dr. Nagy Irma,  Olajos Istvánné 

 

Fülöp Mihály elnök köszönti a megjelenteket, és javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

1. a  március 30-i közgyűlés előkészítése 
2. emlékplakettek és oklevelek adományozása 
3. tagfelvétel 
4. hozzászólások 

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

1. A közgyűlésre  10 órakor kerül sor, ha a jelenlét eredménytelen, akkor  10 órától 
megemlékezünk  névadónk születésének 125. évfordulójáról.  A ma élő Karácsony  
Sándor  címmel előadást tart Trencsényi László a  Magyar Pedagógiai Társaság  
ügyvezető elnöke. Utána Ungvári János tiszteletbeli elnök emlékezik meg egyesületünk 
elmúlt 20 évéről.  A szünetben jubileumi kiadvány és kiállítás megnyitása  Az éves 
közgyűlés programja: 
 Beszámoló az 2015. évi egyesületi munkáról – Fülöp Mihály elnök  
 Jelentés az egyesület pénzügyi helyzetéről –Dr. Harkányi Károlyné eln. tag  
 Felügyelő bizottság jelentése –Papp Gézáné FB elnök  
 2016. évi munkaterv előterjesztése – Fülöp Mihály elnök 
 2016. évi költségvetési terv előterjesztése – Dr. Harkányi Károlyné eln. tag 

1/2016.02.24./. sz. elnökségi határozat: a közgyűlés előkészítését az elnökség egyhangúlag 

elfogadta.  

2. Az emlékplakettet és oklevelet a március 30-i közgyűlésen az alapító tagok és az 
egyesületben aktív szerepet vállaló tagok kapják meg, a szerkesztőségi tagok majd a 
15. kötet bemutatóján veszik át. Ismerteti a szabályzatot: 
Szabályzat emlékérem alapítására és adományozására 
 
1. A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület Elnöksége 2016. február 24-én elismerő  
 
emlékérmet alapít. 
 
2. Az elismerés elnevezése: Karácsony Sándor Emlékérem 
 
3. Az emlékérem adományozásának feltétele:  



 
 az egyesület keretében kifetett értékteremtő munka,  
 
 életmű elismerése,  
 
 tudományos tevékenység,  
 
 kimagasló szakmai, pedagógiai alkotó munka,  
 
 önálló kiadvány megelentetése.  
 
A felsorolt valamely tevékenység mellett fontos, hogy a avasolt személy emberi  
 
magatartása miatt köztiszteletben álló egyén legyen. 
 
4.  Évenként két emlékérem adományozható. 
 
5. Az emlékérmet a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület Elnöksége ítéli oda az  
 
előkészítő bizottság avaslatára. A avaslattétel nyilvános, bárki élhet avaslattal az  
 
elnökség felé, melyet minden év március 1-éig küldhet meg az egyesület székhelye  
 
szerinti címre: 4024 Debrecen Rákóczi u. 63. 
 
6. A avaslatnak tartalmaznia kell a avasolt személy adatait és azokat az érdemeket, 
ami miatt az elismerést avasola. 
 
7. Az emlékérem erkölcsi elismerés, átadása az elnökség által szervezett nyilvános  
 
ülésen, ünnepélyes keretek között történik. 
 
8. A dí odaítéléséhez vagy visszavonásához az elnökség tagainak minősített többségi  
 
szavazata szükséges. 
 
9. Az emlékérem Vincze Zita művésztanár alkotása, 8x8 cm-es arany-fekete színű,   
 
tűzzománc érem, középen Az emlékezet értéket ment, körben Karácsony Sándor  
 
Pedagógiai Egyesület felirattal, a középen lévő feliratot két, oldalról egymásban  
 
egyesülő ív veszi körül, benne barna-zöld pávaszemmel. Az érem bársony bevonatú  
 
dobozban nyer elhelyezést.  
 
10. Az egy alkalomra készített ubileumi plakett felirata: Karácsony Sándor 
Pedagógiai Egyesület 20 éves. 
 
11. Az emlékérem odaítélését oklevél igazola, amely tartalmazza az adományozó  



 
szervezet nevét, a kitüntetett nevét, az adományozás 1 mondatos indokolását, dátumot  
 
12. Az emlékérem odaítélésére és kiadására első ízben 2016. évben kerül sor. 
 
Debrecen, 2016-02.24.  
 
Fülöp Mihály elnök 

2/2016.02.24. sz. elnökségi határozat: az emlékérem adományozási szabályzatát az 

elnökség egyhangúlag elfogadta 

 
3. Tagfelvételek és változások: 

 

Új tagok: 

Karácsony Sándor Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány 
képviselője: Juhászné Vígh Judit elnök 
Debrecen 4034 Komáromi Csipkés György tér 9. tel: 52-412-544 06-30/270 98 31, email: 
juvig@freemail.hu 
 
Urbán Antalné (sz: 1968. 08. 27.) KSÁI igazgató, egyetemi végzettség,  
Debrecen 4031 Széchenyi u. 84. I. lépcsh. 2.e., tel: 20/ 4604236, email: 
urban.antalne@gmail.com 
 

Czinege Ferencné (szül.1943.)  4200 Hajdúszoboszló Széchenyi u. 14. 

Horváthné Tápai Mária (szül. 1941.) 9718 Szombathely Róbert Károly u. 14/c 
tapaimaria12@gmail.com 

Király Róbertné (szül.1952.) 4027 Debrecen Füredi u. 75/a 10.43. kiranekati@gmail.com 

Tar János (szül.1941.) 4026 Debrecen Csemetie u. 31. 10. 

Fazekas  Sándor Imréné (szül. 1952.) 4220 Hajdúböszörmény Középkert u. 50. 
fnejucika@gmail.com 

Szabó  Istvánné (sz. 1946.) 3100 Salgótarján Március 15. u.34. szaboistvanne@gmail.com 

Tóth Endréné (sz.1944.) 4200 Hajdúszoboszló Arany J.u. 15. tothendrene@gmail.com 

Halász Ferencné (sz.1933.) 4200 Hajdúszoboszló  Szilfákalja u. 4. 

Bálint Józsefné (szül.1943.) 4060 Balmazújváros Szoboszlai u. 47/a 

Dr.Daróczy Ágnes (sz. 1961) 4031 Debrecen Derék u.46. agnesdaroczy@gmail.com 

Változások a tagnévsorban: 



Tagsági viszonya megszünt: Bajusz Józsefné , Molnár Judit, Dajka Jánosné kilépőknek. 

Csiha László (elhalálozott) Adorján Dezsőné (meghalt) 

3./2016.02.24. sz elnökségi határozat: az elnökség a   tagfelvételeket és a változásokat 

egyhangúlag elfogadta. 

Egyebek: 

Megoldandó a  bihari csoport összefogása. 

Nyirkos Tibor: a püspökladányi csoport vezetését nem tudja tovább vállalni, elnöksgi tagságát 
fenntartja 

A hajdúböszörményi csoport vezetését Lengyel Istvánné folytatja. 

A debreceni csoport vezetését Kovács András vállalta. 

kmf 

 

dr. Gerencsér Attila                              Szabó Lászlóné               Kálmán Antalné  
  

jkv     hitelesítő           hitelesítő 


