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H í r l e v é l 

 
Egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel köszöntjük tagságunkat és a munkánk iránt 
érdeklődőket. Röviden szeretnénk tájékoztatni Önöket az előző év eseményeiről és a 2016. évben 
eddig történtekről. 2016. március 30-án ünnepi közgyűlést tartottunk, ahol az egyesületi elnök 
köszöntötte a megjelenteket az egyesület létrejöttének 20. évfordulója alkalmából, és 
megemlékeztünk Karácsony Sándor születésének 125. évfordulójáról. Csillag Ferenc a Magyar 
Pedagógiai Társaság elnökségi tagja előadást tartott A ma élő Karácsony Sándor címmel. Kálmán 
Antalné elnökhelyettes bemutatta az Értékmentők - Ki kicsoda a Karácsony Sándor Pedagógiai 
Egyesületben? című kiadványt, és a földesi diákok Karácsony Sándorra emlékező kiállítását. A Magyar 
Pedagógiai Társaság nevében Csillag Ferenc a Társaság jubileumi oklevelét nyújtotta át 
Ungvári János alapító elnöknek, dr. Gerencsér Attilának és Oláh Imrénének. Fülöp Mihály 
egyesületi elnök Karácsony Sándor Emlékplakettet adott át a következő egyesületi tagoknak: 
Ungvári János, dr Harkányi Károlyné, Farkas Jánosné, Kálmán Antalné, Kovács András, Nagyné 
Lengyel Erika, Nyirkos Tibor, Papp Gézáné, Raffai Zoltánné, Szabó Lászlóné, Fürtös Sámdorné, dr 
Molnár Lajosné, Tar József, Kincses Gyula.  
Fülöp Mihály beszámolójában szólt szervezeti életünk alakulásáról, a munkaterv teljesüléséről és 
ezévi terveinkről. Elmondta, hogy taglétszámunk fokozatosan nő. A jelenlegi létszám: 188 fő, 70% 
nyugdíjas, 30 % relative fiatal. Öröm, hogy intézményekkel is bővült tagságunk. Eredményesen 
működnek tagcsoportjaink, Hajdúszoboszlón Németné Dávid Irén, Hajdúböszörményben Lengyel 
Istvánné, Debrecenben Kovács András a tagszervezetek vezetői. További feladat a bihari csoport 
megszervezése. 
A 2015. évi munkatervet szinte teljes mértékig megvalósítottuk. Az elnökség 14 összejövetelt 
tartott. Alapszabálymódosítás miatt egy rendkivüli közgyűlést kellett összehívni. Az ülések témái 
többnyire a munkatervi feladatok megvalósítását célozták. A megjelenés legtöbbször teljes volt. Az 
elnökség és szerkesztő bizottság között jobb lett a munkamegosztás , így hatékonyabb lett a munka. 
Az elnök rendszeres segítséget kapott az elnökhelyettesektől. A pályázati előkészítő munka 
naprakész. Ugyanez mondható el a gazdálkodási tevékenységről. Alapszabályunkat módosítani 
kellett, de közhasznúságunk mégsem teljesült, ezért a mai közgyűlésen ismételten szavaznunk kell a 

változtatásról. Az elnökség összetétele az új tagszervezeti vezetőkkel módosult. A szerkesztő 
bizottság új tagokkal bővült, dr Balogh Lászlóné és dr Jagusztin Lászlóné személyében. A 
sorozatszerkesztői feladatokat Szikszainé dr. Nagy Irma látja el. A szerkesztőbizottság a jobb 
együttműködés érdekében önálló működési szabályzatot alkotott. 
A 2015. év folyamán öt pályázatot adtunk be a szokásos önkormányzati kapcsolatfejlesztésen kivül. 
Hármat az Emberi Erőforrások Minisztériumához, egyet a Debreceni Önkormányzat Civis Alapjára, 
egyet pedig a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Megyei Értéktár pályázatára. A minisztérium 
eddig egyet támogatott 1,5 M forint összeggel. Kettő még elbírálás alatt áll. Ebből az összegből 
fizettük a könyvkiadást, a győri utat, vásároltunk egy laptopot, egy számítógépet, egy nyomtatót , 
hozzá papírt és festéket. Ebből fedeztük a Karácsony Sándor Emlékplakettet. Sikeres volt a Megyei 
Értéktár pályázat. Kötetsorozatunk immár megyei érték lett. A Civis Alap által kapott támogatást, 
70.000 forintot nyomdai költségekre fordítottuk. A 2015-ös év legjelentősebb eseménye, és egyben 
munkánk nagy részét is képezte a Pedagógusok Arcképcsarnoka 14. kötetének megjelentetése. Mind 
az írások színvonala, mind a megjelenés igényes munkát takar. Köszönet érte a kötet szerkesztőjének 
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és a szerkesztésben résztvállalóknak. A kedvező kritikák arra utalnak, hogy sikerült megtartanunk a 
korábbi évekre jellemző igényszintet. Hasonló jókat hallottunk a közreadás aktusáról is. Szerencsés, 
hogy ismét megkaptuk a Megyeháza Árpád-termét, amelyhez méltó volt a köszöntő műsor és a 
lektori bemutató is. Célunk, hogy továbbra is az igényesség legyen a magunk elé állított követemény. 
Kiemelt köszönet illeti Szikszainé dr. Nagy Irma sorozatszerkesztő, Csermely László 
tördelőszerkesztő és Korompai Gáborné dr. lektor munkáját. Az igényesség következménye a 
Megyei Értéktárba való befogadásunk is. Az elnökség úgy határozott, hogy az egyesület 
megalakulásának 20. évfordulójára megjelenteti az ”Értékmentők” címet viselő jubileumi füzetet, 
melyet minden egyesületi tag megkap. Az ünnepi kiadvány tisztelgés az alapítók és az alapító 
gondolat előtt, valamint elősegíti a tagság informáltságát az alapítók és a jelenlegi elnökség, a 
szerkesztőbizottság tagjait illetően. Hasonló célunk volt az Emlékplakettel is. Azok kapják, akik 
alapították illetve huzamosabb ideje jelentősen segítették, illetve segítik az egyesület munkáját. A 
plakettet Vincze Zita iparművész készítette. Alapszabályunk értelmében minden évben 
megemlékezünk névadónk, Karácsony Sándor munkásságáról. Az előző évben dr. Szabó Irma értékes 
előadását hallhattuk, most Csillag Ferencét. 
A legnagyobb eredmény, hogy változatlanul jelentős az érdeklődés egyesületünk munkája és 
kiadványunk iránt. Tagságunk szervezeten belüli aktivitása nőtt. Kapcsolatunk erősödött a győri 
Emelj fel emlék! alapítvánnyal. A tavalyi kiránduláson részt vettünk a könyvbemutatójukon és 
sikerült eljuttatni kiadványunkat egy pozsonyi iskolához. Kirándulásaink hozadéka, hogy többen 
vállalkoznak névcikk írásra az adott területről, de folyamatosan csak a szarvasi és győri kapcsolat 
működik, köszönhetően Csermely László fáradozásának. Mindezekből következik, hogy szükséges a 
személyes kapcsolat az eredményes együttműködéshez, ezt támasztják alá földesi, kabai, nádudvari és 
nógrádi kapcsolataink. Az önkormányzatokkal való kapcsolattartáshoz a területfelelősök munkáján 
túl jobb munkamegosztás szükséges az elnökségben.  
Az év folyamán főleg a területfelelősök tájékoztató munkájának, a Hírlevélnek és honlapnak 
köszönhetően javult a tagság tájékoztatása. Ugyanakkor javítanunk kell a sajtóval való kapcsolatot. 
Nem lehetünk elégedettek az 1 %-os támogatás szervezésével sem. Összességében, ha kis lépésekkel 
is, de haladunk előre. Kijelölt feladataink megvalósítása csak a tagság és a velünk kapcsolatban állók 
támogatásával lehetséges. 
 
Pénzügyi egyenleg 2015. december 31-én ( az egyesület rendelkezésére álló pénzeszközök ) 

folyószámlán          1 022 458 
lekötött betétben             625 008 
házipénztárban                                                                                                                            39 910 

Összesen                                                                                                                     1 688 080 

Bevételeink 
intézményi támogatás                                                                                                              464 000 
egyéni támogatások          639 000 
tagdíjak            250 500 
1%-os felajánlás                          10 702 
kamatbevétel                  767 
Összesen                      1 364 969 
Kiadásaink 
irodaszer, egyéb anyagok                         44735 
 posta                                                                                                                                      39 665 
könyvelés                                                                                                                            45 720 

személyszállítás                                                                                                                    368 100 
honlapkészítés                                                                                                                     12 700 
ügyvédi munkadíj         50 000 
bankköltségek          15 394 
könyvkiadás         741 300 
egyéb          160 055 
Összesen                  1 477 669 
Tagdíjat fizetett             161fő/90 % 
Tagság/fő          179  
Kiadott könyv /db                                                                                               1000 



 

Papp Gézáné, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését: a 
Határozattár időrendi sorrendben részletezi a legfontosabb döntéseket. Az elnökség tagjai sokféle 
rendezvényen vettek részt, munkaterületük személyre szabott. Az elnökség a munkatervben 
meghatározott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. Üléseikről minden alkalommal 
emlékeztető, valamint jelenléti ív készült. A szerkesztőbizottságban jobb munkamegosztás 
érvényesült, egyenletesebb lett a terhelés. Az Arcképcsarnok 14. kötete az előző évihez hasonlóan  
szinvonalas tartalmú és küllemű lett. Az egyesület gazdálkodásában a bevétel fedezi a kiadásokat. 
Csökkent az 1%-os adó felajánlás összege, a tagdíjfizetés 90 %-os aránya kiemelkedő. A pénztárkönyv 
vezetése, bizonylatolása szabályos, a kiadások indokoltak. A gazdálkodás átgondolt, 
költségtakarékos, a 2016-os  költségvetési terv reális. Lényeges változás a tagdíj 1500 ft-ról 2000 ft-
ra való emelése. Elkészült a Pénzügyi Szabályzat. A tagnyílvántartás naprakész, a tagfelvételről az 
elnökség szótöbbséggel dönt. 

 Az egyesület 2016. évi munkaterve 
 Program Időpont Felelős Résztvevők Megjegyzés 

1. Nádudvari 
pedagógusok a Ped. 
arcképcsarnoka 
kiadványban 

2016. jan. 22. Kálmán 
Antalné 

104 érdeklődő Helyszín: Városi 
Könyvtár 
tanácskozó terme 
Nádudvar 

2. 
 
 

Elnökségi ülés 
Téma: Közgyűlés 
előkészítés, pályázati 
elszámolás 

2016.02. 24. Fülöp Mihály, 
Harkányi K-
né, Papp 
Gézáné 

elnökség, ellenőrző 
bizottság. 

DAB 

3. Jubileumi 
megemlékezés 
MPT+KSPE 

2016.03. 30. Fülöp M. 
Kálmán A-né 
 

tagság, meghívott 
vendég MPT 
képviselői 

DAB 

4. 
 

2016. évi közgyűlés, 
(beszámolók, 
munkaterv) 

2016.03.30 Elnökség 
Fülöp M, 
Papp Gézáné 

tagság DAB 

5.  Ki kicsoda a KSPE-
ben? kiadvány, Hírlevél 
készítés, honlap 
frissítés 

Folyamatos 
2016.04. 15. 

Fülöp M, 
Kálmán A-né, 
Gerencsér A. 
Kovács A. 

 Kiadványok, 
nyilvántartások  

6. Bihari pedagógusok a 
Pedagógusok 
arcképcsarnoka 
kiadványban 

2016. ősz Fülöp M.  érdeklődő 
pedagógusok 

Berettyóújfalu 

7. Elnökségi – szerk. ülés 
Feladatok megb. 
Jubilánsok köszöntése 

2016.05.18. Fülöp Mihály, 
Szikszainé dr 
Nagy Irma, 
Csermely L. 

kibővített eln. ülés 
szerv. Raffay 
Zoltánné 

Nyírbátor-
Vásárosnamény 

8. 
 

Elnökségi- 
szerkesztőségi 
megbeszélés 
Kötet összeállítás 

2016.08.10. 
 
 
 

Szikszainé 
dr.Nagy Irma 
Csermely L. 
Fülöp M. 

Elnökség-szerk DAB 
 
 
 

9. Emlékülés Halász 
Ferencről  

2016. 08. Németné 
Dávid Irén 

elnökség és 
érdeklődők 

Hajdúszoboszló 

10. Bekapcsolódás a KS Ált. 
Iskola jubileumi 
rendezvényébe 

2016. 09. Fülöp M.   

11. Erdélyi kapcsolat- építő 
program 

2016.09.22-24. Fülöp Mihály 
 
 

tagság Útvonal: Db, Arad, 
Temesvár, 
Nagyszalonta, 
Nagyvárad, Db. 

12. Eln-szerk. 
Kiadványbemutató 
előkészítése 

2016.09.28. Fülöp M. kibővített eln.ülés DAB 

13. 
 

Ped. Arcképcsarnoka 
bemutató, jubileumi 
megemlékezés 

2016. 10.08. Fülöp M. 
Korompai Gné  

tagság, szerzők, 
meghívottak 

Megyeháza vagy 
DAB 



 

14. Ünnepélyes évzárás 2016.12.07. Fülöp M. 
Kálmán A-né 

kibővített eln. ülés  

 
2015 október 10-én került sor Debrecenben, a Megyeháza Árpád-termében a Pedagógusok  
Arcképcsarnoka 14. kötetének bemutatására. Fülöp Mihály egyesületi elnök köszöntője, és a 
zeneiskolások műsora után Korompai Gáborné dr., a kötet lektora mutatta be a könyvet. 

A bemutató főbb gondolatai: 

-Ma már elmondható, hogy sorozatunk a magyar pedagógus- életrajzok kincsestárává fejlődött és a 
magyar oktatás történet kutatásának sajátos forrását képezi, ezért nemcsak értékmentő, hanem 
értékteremtőnek is nevezhető egyesületünk munkája. 
- Kiadványunk helyet kapott a Hajdú –Bihar Megyei Értéktárban. A 14. kötettel immár 1650 
eltávozott pályatársunknak állítottunk emléket. 
- A kötet első életrajza, jó alkalom a szerzetesség évéről, a szerzetes tanárokról, intézményekről való 
megemlékezésre, akik sok neves professzort is tanítottak. 
- Öröm, hogy az idei kötetben sok művésztanárról olvashatunk, akik számtalan zenei képzőművészeti 
és más tehetséget neveltek. 
- Jelen kötetünkben több neves testnevelőről is megemlékezünk, akik szintén sok kiváló fiatalt 
neveltek. 
- Több életrajz jelent meg a reáltárgyakat tanító tanárokról, akik kitűntek tantárgyuk magasszintű 
oktatásával és közérthetővé tételével. 
- A magyar nyelv kutatásának, ápolásának, művelésének sorsdöntő jelentősége van. A megjelent 
életrajzokból kitűnik,  mennyire szívükön viselték ezt azok a magyar tanárok és hires nyelvész-
professzorok, akikről írtak a szerzők. 
- Több névcikk tükrözi a szülőföldhöz való mérhetetlen ragaszkodást és lelki kötődést. 
- A pedagóguspálya vonzását bizonyítja, hogy jónéhányan felcserélték eredeti szakmájukat a  tanári  
pályára. 
- A 14. kötetben olvasható 100 névcikket 82 szerző írta, közel 40 településről és a határon túlról is. 
Végezetül minden közreműködőnek elismerését fejezte ki, valamint sajnálkozását az elhunyt 
szerkesztőbizottsági tagok halála miatt. 
Tudósítások, felhívások: 

2016. szeptember 22-től 24-ig kapcsolatépítő kirándulást szervez elnökségünk Erdélybe: Debrecen, 
Arad, Temesvár, Nagyszalonta, Nagyvárad, Debrecen útvonalon. Jelentkezni lehet Fülöp Mihálynál 
és Kálmán Antalnénál telefonon és e-mailben. A kirándulás önköltséges (szállás étkezés) , az 
autóbusz költségeit az egyesület vállalja. 
Kérjük tagtársainkat, hogy adójuk 1%-át egyesületünk javára adják át, és kérjék kollégáikat és 
rokonaikat a támogatásra. 
Kérjük továbbá, hogy segítsenek ezután is felderíteni a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadványba 
megjeleníteni kívánt, elhunyt kiváló pedagógusokat. Ösztönözzék erre kollégáikat, volt iskolájuk 
nevelőit. 
 

Szeretettel gratulálunk a 2016-ban 70-75-80-85-90 évet betöltő tagtársainknak: 
70 évesek: Lengyel Istvánné (Hajdúböszörmény) Mészáros Sándorné (Nyiregyháza) dr. Gerencsér 
Attila (Debrecen) Németné Dávid Irén (Hajdúszoboszló) Medve Istvánné (Hajdúszoboszló) Hadházi 
Csabáné (Debrecen) Szabó Istvánné (Salgótarján) 

75 évesek: dr. Bágyi Péterné (Nyíregyháza) Csizmadia Katalin (Hajdúszoboszló) Győri Ferencné 
(Debrecen) dr. Havas Lászlóné (Debrecen) Kakucsiné Szegedi Eta (Debrecen) dr.Kocsány  Piroska 
(Debrecen) Túri Lászlóné (Hajdúszoboszló) Vida Lajos (Hajdúszoboszló) Horváthné Tápai Mária 
(Szombathely) Tar János (Debrecen) 
80 évesek: Gidófalvi Albertné (Nyíregyháza) dr.Kornya László (Debrecen) Sári Gusztávné 
(Debrecen) Szalai Béla (Miskolc) 
85 évesek: dr. Farkas Ferenc (Jászberény) Görög Mária (Hajdúszoboszló) Ungvári János (Debrecen) 


