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Beszámoló a KSPE és az elnökség munkájáról 

 

Beszámolómat az előző évekhez hasonlóan hármas szerkezetben készítettem: 
Szervezeti élet, a kötetsorozat munkái és a kapcsolatteremtés. 
Ezt követően terjesztjük elő a gazdálkodás adatait és ismertetjük a Felügyelő 
Bizottság véleményét. 
                                                     

Szervezeti  élet 

Örömmel jelentem, hogy a 2019-es év feladatait is sikerrel oldottuk meg. 
Az elfogadott munkatervet követtük, a megjelölt feladatokat végrehajtottuk. 
Rendszeresek voltak elnökségi és szerkesztőségi megbeszéléseink, tartottuk a 
kapcsolatot az önkormányzatokkal, elszámolásainkat időben megtettük. 
A hat elnökségi ülésen az elnökség tagjai és  a szerkesztők megjelenése mindig 
biztosított volt, határozatképességünk lehetővé tette a döntések meghozatalát. 
A kibővített elnökség létszáma a szerkesztőkkel és a kötet szerkesztővel együtt 
28 fő volt. 
Az elnökség  és a tagszervezetek kapcsolata jó, ez köszönhető egyrészt Kálmán 
Antalné elnökhelyettesnek / a telefon nála csörgött legtöbbet/ és a 
tagszervezeti vezetőknek. Ők azok, akik szervezik a helyi csoportot, gyűjtik 
össze a tagdíjat, szervezik a kirándulási jelentkezést, tájékoztatják tagjainkat, 
tartják a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal és iskolákkal, szervezik a helyi 
rendezvényeket. 
Személy szerint: Szabó Lászlóné, Kovács András, Raffay Zoltánné, Gyula 
Ferencné, Németné Dávid Irén, Lövei Ilona, Lengyel Istvánné, Nagyné Lengyel 
Erika, Oláh Imréné. 
Mindannyian köszönetet érdemelnek, számítva arra, hogy további aktivitásuk 
és segítségük is töretlen lesz. 
Mintahogy köszönöm Kálmán Antalné és Dr. Gerencsér Attila 
elnökhelyetteseknek az energiát és időt nem kímélő segítségét is. Rájuk is igaz a 
sokat elcsépelt mondás, hogy ez nélkülük nem sikerült volna. Remélem a 
jövőben is támaszai lesznek az egyesületnek! 
A tagnyilvántartásunk naprakész, a be és kilépések regisztrálása rendszeres és 
szabályos, a tagok tájékoztatása folyamatos, a hírlevelünk is időben elkészül és 
eljut mindenkihez. Ezt a munkát látja el szorgalmasan Kovács András, amiért 
köszönet illeti. 
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A tagság jelenlegi létszáma 217 fő, belépett 11 fő, kilépett 9 fő, elhunyt 2 fő 
/Gajdics Sándor és Tóth Barna  tagtársunk/. 
Érdekes, hogy a belépők száma a kötet megjelenése és a kirándulásainkhoz 
kapcsolódóan nő meg, valószínű az események hangulata eredményezi. 
Az elmondottak alapján tagságunk létszáma az elmúlt évben is stabilnak  
mondható, minthogy aktivitása is dicséretes. Rendezvényinken: taggyűlés, 
könyvbemutató, kirándulások, nagy létszámmal vesznek részt, társaikat 
tájékoztatják, a szervezeten belül aktív a kapcsolat, a szervező, előkészítő 
munkában is sok tagtársunkra számíthatunk. 
Honlapunkat sokan látogatják, követik eseményinket. Az Arcképcsarnok 
kötetek fent vannak a honlapon, minthogy a jegyzőkönyvek és a 
rendezvényeinkről készült fotók is, munkaterv, pénzügyi beszámoló. A 
honlapon keresztül több megkeresés érkezik hozzám kéréssel, véleménnyel. 
                                              
Rendezvényeinkről a megyei és helyi sajtó is ad tájékoztatást, cikk és fotó 
formájában tagjaink /Kiss Erzsébet, Vmirjancki József, Tar József, Raffay 
Zoltánné, Németné Dávid Irén / közreműködésével. 
Megnyugtató, hogy anyagi helyzetünk az elmúlt évben is stabil volt. Telt a 
keretből technikai eszközök, papír, festék vásárlására és a kirándulások utazási 
költsége fedezésére. 
Az elmúlt évben több, mint 20 önkormányzat nyújtott támogatást, több, mint 
800.000Ft-ot meghaladó összegben, a tagság tagdíj fizetési morálja is 
dícséretes és pályázaton is nyertünk 200.000 Ft-ot, köszönhetően Farkas 
Jánosnénak, aki a pályázatot elkészítette. 
A pénzügyi helyzetről részletes tájékoztatást ad Dr. Harkányi Károlyné, akinek 
precíz, pontos munkájára mindig számíthatunk, amiért köszönet illeti. 
Amint látható az elnökség jól kialakult és működő munkamegosztással dolgozik, 
számítva a csoportvezetőkre, szerkesztőkre és a tagság aktivitására. 
Mindezek mellett a szervezés sok adminisztrációval utánajárással  jár, ami 
energiát és időt is igényel, de mondják, hogy a nyugdíjasnak ebből bőven van. 
 
A Pedagógusok arcképcsarnoka kiadványról röviden 
Változatlanul helyesnek bizonyult a több mint 20 évvel ezelőtti kezdeményezés 
a Pedagógusok arcképcsarnoka sorozatot illetően.  A bejelentkezők száma 19-
ben is meghaladta a határozat szerinti lehetőséget, így több mint 10 
arcképvázlat átkerült erre az évre. Ez persze nem baj, mert így van mivel 
indítanunk. 
A megjelenés ünnepélyes formája a dokumentálás mellett érzékeny húrokat is 
penget és az érzelmi kötődés indítja el a megörökítés gondolatát, új írókat 
ösztönöz.  
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Ez persze nem jelenti mindig az írások minőségének fokozódását. Ezzel nem 
szeretném fölöslegesen kritizálni, pláne meg elriasztani a leendő emlékezőket, 
csak jelezni, hogy a végső formának a kialakításig a szerkesztők hatékony 
közreműködése szükséges a többszöri javítás, újra egyeztetés pedig sok időt és 
energiát igényel. Ezért is többszörös köszönet a korrektoroknak, 
szerkesztőknek. 
Munkájukat terv szerint egyeztetik, törekszenek a jó együttműködésre és a 
pontosságra. Megnyugtató, hogy az eddig megszokott külső, színvonal nem 
változott. Nyílván érkezik hozzánk megszívlelendő kritika is, de a köszönet több 
és az érintettek /magánszemélyek, hozzátartozók, kollégák, intézmények, 
önkormányzatok / hozzáállása is jelzi a törekvéseink helyességét. 
Ezért köszönet illeti a kötetszerkesztő Dr. Balogh Lászlónét, a lektor Korompai 
Gábornét, a szerkesztőket: Szikszainé Dr. Nagy Irmát, Dr. Jagusztinné Dr, Újvári 
Klárát, Juhász Sándornét, Kálmán Antalnét, Dr. Kornya Lászlót, Kósáné Dr. Oláh 
Juliannát, Dr Martinák Jánosnét, Olajos Istvánnét,                                    
a technikai szerkesztő Veres Hajnalkát, és nem utolsó sorban Dr. Gerencsér 
Attilát, aki a kapcsolatot tartja az írókkal  és a kötetszerkesztővel. Janóczki 
József készítette el a Repertóriumot, kezeli a honlapot, köszönet érte. 
Az ez évre vonatkozó változás, hogy mentesítését kérte a munka alól Korompai 
Gáborné dr. és Dr. Martinák Jánosné. 
Bízunk benne, hogy találunk megfelelő szaktudással rendelkező munkatársakat 
az előttünk álló évben is. 
A másik fontos változás, hogy az adatvédelmi törvény több kötelezettséget ró 
ránk az adatkezelést, titoktartást és nyilatkozatokat illetően. Ezt a 
szerkesztőkkel külön megbeszéljük, egyeztetjük. Az előírások számbavételét 
most egyeztetjük  az ügyvéddel. 
A XIX. kötet kötetszerkesztője Dr. Balogh Lászlóné, Tördelő szerkesztő Veres 
Hajnalka lesz, lektori feladatokra Szikszainé Dr. Nagy Irmát kérjük fel. 
 A kötet bemutatását a DAB székházba tervezzük. 
A hagyományos települési bemutatkozást 19-ben Balmazújvároson tartottuk, 
jelentős számú érdeklődő és a polgármester jelenlétében. Szabó Lászlónénak és 
a szervezőknek ezúton is köszönjük. 2020-ban a bemutatkozást Hajdúnánáson 
tervezzük. Ez a város is majd 10 éve támogatja munkánkat. 
Ezek a bemutatkozások a hagyomány erősítése mellett újabb írások 
megjelentetésére ösztönöznek. 
A kötetsorozat további megjelenése ezután is nagy számban függ a tagság 
közreműködésétől, jelesül, hogy a környezetükben kellően tudják-e felderíteni 
az emlékállításra alkalmas személyeket és írókat. 
Bízom benne, hogy az év folyamán az aktivitás fokozódik, különösen 
Debrecenben, ahol a legtöbb iskola működik, így pedagógus is él. Szeretnénk, 
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ha elérnénk, hogy a debreceni iskolák legalább fele  kapcsolódna be az 
arcképek írásába, s ismernék az egyesület munkáját. 
Változatlan kérésünk az 1%-os felajánlások ösztönzése, támogatók szerzése. 
A honlapunkon minden információ elérhető, letölthető, mivel ma szinte több a 
számítógéppel, e-maillel rendelkező, mint a bicikliző, ez nem is olyan nehéz 
feladat. 
 
A kapcsolatépítésről, programjainkról 
Örömmel állapítom meg, hogy egyesületünk atekintetben is működik, hogy a 
tagságunk jelentős része érdeklődik, nagy rendezvényeinken, települési 
rendezvényeken részt vesznek,  ha segítségre van szükségünk, szívesen teszik. 
A honlapunk, hírlevelünk igyekszik kielégíteni érdeklődésüket. 
Az elmúlt évben is jól sikerült két nagy rendezvényünk, kapcsolat teremtő 
kirándulásunk Gyula – Békéscsaba, illetve Nagyenyed-Gyulafehérvár-Torockó                              
térségében. Sőt a nem egyesületi kirándulásunk, Toszkánába is  sok érdeklődőt 
vonzott sorainkból. 
Ezek  az események az ismertségünk szélesítése mellett a barátságot és 
személyes kapcsolatokat is erősítették, nem utolsó sorban színesítik  nyugdíjas 
napjainkat. 
A városi rendezvényekbe a Debreceni Egyetemmel vagyunk jó kapcsolatban, de 
részt vettünk a földesi Karácsony Sándor konferencián, és a Magyar Pedagógiai 
Társaság rendezvényén is. 
Az idén a tavaszi kapcsolatteremtő utat Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét 
iskoláival való ismerkedésre tervezzük, az őszi kirándulást pedig Nagyszeben –
Brassó, Fogaras térségében tervezzük. Ez utóbbi a távolság miatt hosszabb, 5-6 
napos lesz, ezért költségében is nagyobb. Pontos adatokat a nyár folyamán 
tudok mondani, előzetes számítások alapján. 
Soron kívül pedig /ezt már sokan tudják/ jún 14-18 között, nem egyesületi 
szervezésben Tirol, Salzburg irányába. 
Kapcsolatunk sok iskolával és önkormányzattal folyamatos. A kötetkiadást több 
mint 20 önkormányzat támogatta, s ez nagy anyagi biztonságot jelent. 
Rendezvényeinknek folyamatosan ad helyet az Akadémiai Bizottság a debreceni 
székházában, könyveink elhelyezésére a Vegyipari Szakközépiskola biztosít 
helyet. Ezek a kapcsolatok jelentik egyesületünknek a biztonságot és ezért 
mindegyik intézménynek köszönetünket fejezzük ki, bízva a további 
támogatásukba. 
 
 
 
 



5 
 

Lezárván a 2019-es évet, röviden szólnék az elmúlt 5 évről is. 

Azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan gazdagodott 
egyesületünk, mind anyagiakban, mind kapcsolatokban, mind létszámban, 
mind támogatókban. 
A Pedagógusok arcképcsarnoka a  H -  B Megyei értéktárának a része lett. A 
kiadvány színvonala, ismertsége nem csökkent. Több új kapcsolatra tettünk 
szert az országban és azon kívül is. Folyamatosan nőtt az írók száma és a 
beküldött életrajzok száma is. Folyamatosan tudtuk biztosítani a szerkesztői 
munkát a segítő szakemberekkel. 
Erősödtek területi kapcsolataink, egyrészt újabb csoportok alakításával, 
másrészt újabb iskolák bevonásával. 
Jó munkamegosztás alakult ki az elnökség és a szerkesztők között, s a 
jelentkező problémák megoldására is mindig találtunk lehetőséget. 
Több pályázatot is nyertünk, mely eszközeink számának /számítógép, 
nyomtató, stb./ növelését tette lehetővé. Biztosítottuk igény szerint a 
nyomtatókba a festéket és a papírt. 
Több sikeres helyi bemutatót tartottunk, s tartottuk a rendezvényeink 
színvonalát, amit a tagság megszokott. 
                                                  
Jó, mondhatnánk baráti kapcsolat alakult ki az elnökség és s szerkesztőség 
tagjai között. Ez lehetővé tette az eredmények elérését. 
Jó kapcsolatokat létesítettünk a támogató önkormányzatokkal. Ez döntően a 
területi csoportok vezetőinek köszönhető, de hatását az egész egyesület 
érezhette. 
Úgy vélem sikerült növelni névadónk, Karácsony Sándor ismertségét, jelezni 
pedagógiájának fontosságát. 
Nem utolsó sorban kirándulásainkkal szép helyeket ismertünk meg, s 
bepillanthattunk a határon kívüli magyar iskolák nem éppen szépnek és jónak 
mondható helyzetébe. 
A legjobb persze az, hogy éltünk, megpróbáltunk valamit tenni a közösségért, 
emlékezvén az előttünk haladókra, hogy tovább vittük, amit mások elkezdtek. 
A magam részéről köszönöm az elnökség és szerkesztőség kitartó munkáját és 
együttműködését és természetesen a tagság bizalmát. 
                                                                                                            Fülöp Mihály elnök 
 
 
 
 
 


