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KSPE közgyűlés 2016. márc. 20.

1.Köszöntés, határozatképesség megállapítása. (Köszönteni a tagok mellett a
vendégeket is. (Csillag Ferencet és a MPT megyei szervezetének tagjait, az
együttműködő intézmények képviselőit.)
2.Megemlékezés névadónk születésének 125. évfordulójáról.
Előadó: Csillag Ferenc a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségi tagja.
Az előadás címe: A ma élő Karácsony Sándor.
3. Jubileumi kiadvány és kiállítás megnyitása, elismerések átadása.
Fülöp Mihály elnök és Kálmán Antalné elnökhelyettes.
A Magyar Pedagógiai Társaság elismerő oklevelét kapják (Csillag Ferenc adja
át):
Ungvári János alapító elnök, Dr. Gerencsér Attila alapító tag, elnökhelyettes,
Oláh Imréné alapító tag, felügyelő biz. tag
A Karácsony Sándor emlékplakettet kapják:
Ungvári János
Dr. Harkányi Károlyné
Farkas Jánosné
Kálmán Antalné
Kovács András
Nagyné Lengyel Erika
Nyirkos Tibor
Papp Gézáné
Raffay Zoltánné
Szabó Lászlóné
Fürtös Sándorné , Molnár Lajosné
Tar József
Kincses Gyula
Az elnökség döntése alapján a szerkesztőknek a könyvbemutatón kerül átadásra
az emlékplakett.
Szünet
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5. Köszöntés, levező elnök megválasztása. Dr. Gerencsér Attila
Jegyzőkönyv vezető, hitelesítők megválasztása.( Szabó Lászlóné, Kircsi
Károlyné, Győry Ferencné)
6. Beszámoló a 2015. évi egyesületi munkáról:
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Szeretettel köszöntöm tagtársainkat, közgyűlésünk jelenlévő résztvevőit.
Köszönöm, hogy időt szakítottak jubileumi eseményünkre és ismételten
gratulálok az alapítóknak és állhatatos tagjainknak.
Valójában minden kedves tagunk megérdemelt volna egy plakettet, mert
egyesületünk csak a tagsági összefogással működik és fennállásunk így
mindannyiunk közös érdeme.
Beszámolómat három téma köré csoportosítottam:
1. Szervezeti életünk alakulása- a munkatervünk teljesülése.
2. Könyvkiadás és a névadó emlékének ápolása.
1. Kapcsolat építés és publicitás.
Szervezeti életünk alakulása- a munkaterv teljesülése:
Örömmel állapítom meg, hogy taglétszámunk, ha nem is jelentősen, de
növekszik, annak ellenére, hogy vannak kilépők és tekintettel a tagság zömének
idős korára az élők sorából való eltávozás is ritkítja sorainkat.
A jelenlegi létszám 184 fő. Úgy 70% nyugdíjas, s 30% relatíve fiatal. Külön
öröm, hogy az év folyamán intézményeket is vettünk fel sorainkba.
Eredményesen
működnek
tagszervezeteink
is,
köszönve
ezt
a
csoportvezetőknek.
Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben a két elhunyt csoportvezető helyett
újat választottunk. Szoboszlón : Némethné Dávid Irén, Böszörményben Lengyel
Istvánné látja el a feladatot, remélve az előzőkhöz hasonló eredményességgel.
Ez évtől Debrecent szervező elnökségi tagunk is lesz: Kovács András
személyében.
Változatlanul várat magára a bihari csoport megszervezése, mely az előző évben
időhiány miatt maradt el.
A 2015-ös munkaterv teljesítését, szinte teljesnek mondhatom.
Nagyon fegyelmezetten, szinte naptár szerint tartottuk be a programot.
Az elnökség 14 összejövetelt tartott, plusz egy rendkívüli közgyűlést is össze
kellett hívni / alapszabály módosítása/.
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Az ülések témái többnyire a Pedagógusok arcképcsarnoka előkészítése,
pályázatok, munkaterv aktuális feladatai, alapszabály módosítása előkészítése,
megemlékezések.
Az összejövetelekről rendszeresen vezettünk emlékeztetőket, s a legtöbb esetben
majdnem teljes volt a megjelenés.
Azzal, hogy jobban megosztottuk a munkát az elnökség tagjai között, valamint
az elnökség és a szerkesztőség között, hatékonyabbak is lettünk.
Különösen sok segítséget kapok Kálmán Antalné elnökhelyettestől , de
rendszeresebb lett az adminisztrációnk azzal, hogy Gerencsér Attila vezeti az
elnökségi jegyzőkönyveket, Farkas Jánosné fogja össze a pályázatokat és
könyvelői útmutatás alapján napra kész a Harkányi Károlyné által vezetett
pénzügyi számvezetés.
Az alapszabályunkat törvényi előírás miatt módosítani kellett, amit meg is
tettünk, a közhasznúságunk mégsem teljesülhet, törvényi hézag miatt (!).
Jelen közgyűlésünk végén is végre kell hajtanunk egy módosítást.
A szerkesztőség önálló működési szabályzatot készített, amely hatékonyabbá
teszi együttműködésüket.
Az elnökség összetétele módosul az új tagszervezet vezetőkkel, a szerkesztőség
pedig új munkatársakkal: Dr. Balogh Lászlóné, Dr. Jagusztin Lászlóné
bekapcsolódásával. A sorozatszerkesztői feladatot Szikszainé Dr. Nagy Irma
látja el.
A 2015-ös év folyamán a szokásos önkormányzati kapcsolat fejlesztésen kívül
öt pályázatot adtunk be:
Hármat az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírására, egyet a Debreceni
Önkormányzat Cívis alapjára, egyet pedig a Hajdú-Bihar Megyei Önk. Megyei
értéktár pályázatára.
A minisztérium eddig egyet támogatott 1,5 M forint összeggel, kettő még
elbírálás alatt áll.
A megnyert összegből fizettük a könyvkiadást, a győri utat, vásároltunk egy
laptop számítógépet, egy nyomtatót és jelentős mennyiségű nyomtató festéket és
papírt. Ebből fedeztük a Karácsony Sándor Emlékérem költségét.
A cívis alaptól 70.000 Ft-ot nyertünk, ezt nyomdai költségre fordítottuk.
Sikeres volt a Megyei értéktár pályázat is a Pedagógusok arcképcsarnoka kötet
sorozat immár része a megye kiemelt értékeinek. Ez is siker és egyben persze
kötelezvény is számunkra , már a kiadvány minőségét illetően.
Egyéb kapcsolatokról és szervezésekről más helyen szólok.
Könyvkiadás és a névadó emlékének ápolása:
A 2015-ös év legjelentősebb eseménye és egyben munkánk nagy részét is
jelentette a Pedagógusok arcképcsarnoka XIV. kötetének megjelentetése volt.

4

Úgy vélem, mind az írások színvonala, mind a megjelenés igényes munkát
takar. Köszönet érte a kötet szerkesztőjének és a szerkesztésben résztvevőknek.
A hozzánk eljutott kritikák, csak dicsérő mondatokat tartalmaztak. Sikerült
megtartanunk a korábbi évekre jellemző igényességet.
Hasonló jókat mondhatunk a közreadás aktusára is. Szerencsés, hogy újólag
megkaphattuk a Megyeháza Árpád termét és méltó volt a könyvhöz a köszöntő
műsor és a kötet lektori bemutatója is.
Célunk, hogy továbbra is ez az igényesség legyen a magunk elé állított
követelmény.
Az általános köszönet mellett kiemelném Szikszainé Dr. Nagy Irma
kötetszerkesztő, Csermely László tördelőszerkesztő és Korompai Gáborné Dr.
lektor munkáját .
Azt gondolom éppen ez az igényesség tette lehetővé a Megyei Értéktárba való
befogadásunkat.
Az elnökség úgy határozott, hogy a 20 éves egyesületi jubileumra kiadja azt az
„Értékmentők” címet viselő jubileumi füzetet, melyet most minden jelenlévő
kezében tarthat. Ünnepi kiadvány ez, mert 20 éves az ember is csak egyszer
lehet, egy egyesület életében pedig nem kis teljesítmény, másrészt tisztelgés az
alapítók és az alapító gondolat előtt. Azt is gondoltuk persze, hogy tagságunk
valószínű kevés információval rendelkezik az alapítók személyét és a jelenlegi
elnökség- szerkesztőség tagjait illetően.
Hasonló célunk volt az emlékplakettel is. Az elnökség határozata alapján azok
kapják, akik alapítók ,illetve huzamosabb ideig jelentősen segítették az
egyesületet.
A plakettet Vincze Zita iparművész készítette.
Az alapszabálynak megfelelően, minden évben megemlékezünk névadónk
Karácsony Sándor munkásságáról. Az előző évben Dr. Szabó Irma előadása
volt figyelemre méltó. Valamint együttműködési megállapodást kötöttünk a
Karácsony Sándor Általános Iskolával, kölcsönösen részt vettünk egymás
rendezvényein.
Kapcsolatépítés és publicitás:
Azt gondolom, hogy a legnagyobb eredmény, hogy változatlanul jelentős az
érdeklődés az egyesület munkája, kiadványunk iránt.
Egyrészt tagságunk szervezeten belüli aktivitása nőtt meg. Érdeklődnek a
szervezeti munka iránt, többen vannak jelen gyűléseinken, kirándulásainkon,
s nőtt a taglétszám is. A tagi aktivitás hozadéka, hogy ismertebb lett az
Arcképcsarnok sorozat és több önkormányzat támogatja tevékenységünket.
Tagjaink sorába több intézményt is felvettünk az elmúlt évben. (Bárándi
Művelődési Ház, Karácsony Sándor Általános Iskola)
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Kapcsolatunk erősödött a győri” Emelj fel emlék „alapítvánnyal, tavaly a
kirándulásunk alkalmával részt vettünk könyvbemutató rendezvényükön és
eljuttattuk a XIV. kötetet egy pozsonyi iskolához is. Kirándulásainknak mindig
volt hozadéka, ti. több író küldött be életrajzot , de folyamatosan csak a szarvasi
és győri kapcsolat működik- köszönhetően Csermely László személyes
kapcsolattartásának.
Ebből az a tanulság, hogy szükséges a személyes kontaktus az eredményes
együttműködéshez.
Ezt látszik alátámasztani földesi, kabai, nádudvari és a Nógrád-megyei
jelenlétünk is. Rendezvényeiken Nagyné Lengyel Erika, Kálmán Antalné és
Csermely László képviselte az egyesületet.
Dicséret illeti tagszervezeteink vezetőit is: Összetartják a csoportot,
tájékoztatnak, beszedik a tagdíjat, eljuttatják a hírlevelet, meghívókat és
szervezik a kirándulásokat és
nem utolsó sorban eljárnak a helyi
önkormányzatoknál, melynek az eredménye a támogatásban mérhető.
Mint ahogy korábban említettem az elnökség és a szerkesztők közötti jobb
munkamegosztás hatékonyabbá tette a munkánkat. Ez szükséges is, mivel minél
szélesebb körű megjelenésünk, minél több pályázatot adunk be, minél több
önkormányzattal tartjuk a kapcsolatot, annál jobban meg kell osztanunk a
tennivalókat.
Kiemelt ezen kapcsolatok közül is az önkormányzatokkal való kapcsolat.
Egyrészt, mert anyagi támogatást is jelent, másrészt ha a megjelenő
kiadványainkat eljuttatjuk a települési, iskolai könyvtárakba, többen olvassák,
többen ismernek bennünket, várhatóan többen is kapcsolódnak be az írásba.
Igaz a vonzata az, hogy több levelet kell írni, több elszámolást kell rendezni,
vagyis megnövekedett munka, mely ezzel együtt jár. Ezt érzékeli is az elnökség
-szerkesztőség és ahogy tapasztalom szívesen is végzi, melyért ez alkalommal is
köszönetet mondok.
Az év folyamán a tagság tájékoztatása is javult. Egyrészt a már említett
csoportvezetői munka eredményeként, másrészt a hírlevél és a honlap révén,
igaz viszont, hogy a sajtó elég mostohán bánik velünk, de ennek mi is okozói
vagyunk. Az év folyamán ezen jelentősen javítanunk kell.
Hasonló kritikával kell említenem az 1%-os támogatás szervezését.
Az elmúlt év ebből befolyt bevétele alig 50.000 Ft. Kissé bonyolult a
közhasznúsági státuszunk, de attól még lehetne aktívabb a tagság. Kérem,
terjesszük ezt a támogatási lehetőséget
Összességében, ha kis lépésekkel is de haladunk, remélve, hogy tagjaink
továbbra is támogatnak bennünket.
Az elmondottakkal , bár nem a teljesség igényével igyekeztem összefoglalni az
elmult év eseményeit, eredményeit.
Bizva abban, hogy a tagjaink továbbra is támogatják az elnökséget és ötleteikkel
segitenek bennünket.
Köszönöm figyelmüket.
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7. Pénzügyi beszámoló, költségvetési előterjesztés
8. Felügyelői bizottsági jelentés:
9. A 2016-os munkaterv ismertetése
10.Alapszabály módosítási előterjesztés: Ügyvédi előterjesztés
Hozzászólások, határozathozatal.

