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H í r l e v é l 

Elnöki köszöntő 

Egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm tagságunkat és a munkánk iránt érdeklődőket a 2020. évi 

Hírlevél megjelenése alkalmából. Röviden szeretnénk tájékoztatni Önöket az előző év eseményeiről és a  

2020-ban eddig történtekről. Bízva a 2020. év sikerében, ezúton szeretném megköszönni tagtársaink és más 

velünk együttműködők támogatását és a további hatékony együttmunkálkodást. 

Eredetileg a 2020. évi közgyűlésünket 2020. március 27-re terveztük megtartani, azonban a koronavírus járvány 

miatt a vonatkozó kormányrendelet értelmében bizonytalan időre el kellett halasztani. Időközben az egyesület 

elnöke a 102/2020/IV.10/ kormányszámú rendeletben foglaltak alapján a koronavírus miatt kialakult 

veszélyhelyzet elkerülése érdekében a tagok személyes jelenléte nélküli írásbeli szavazásra tett indítványt 2020. 

május 28-i határidővel.  

A szavazás tárgya: 

1./ Az egyesület 2019. évi munkájáról szóló elnöki beszámoló. Előadó: Fülöp Mihály egyesületi elnök. 

2./ Pénzügyi beszámoló, a 2019. évi mérleg és költségvetés. Előadó: Harkányi Károlyné pénztáros. 

3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója az egyesület 2019. évi munkájáról. Előadó: Papp Gézáné elnök.  

4./ Az egyesület 2020. évi munkatervének elfogadása. Előadó: Fülöp Mihály egyesületi elnök. Az eredeti 
közgyűlés fontos napirendje lett volna még a tisztújítás, mely egy évvel el lett halasztva. 

Az elnökség soron következő ülését, 2020. június 12-én tartotta. 

Napirendi pontok voltak: 

1./ A Pedagógusok Arcképcsarnoka XIX. kötetének előkészítése. 

2./ Az írásos szavazás eredményei. 

Az elnök tájékoztatása szerint a szavazás rendben megtörtént, 142 fő adta le szavazatát. 

A szavazás tárgyának első három pontjára igennel szavazott: 139 fő, tartózkodott 1 fő, nemmel szavazott 2 fő. 

A negyedik pontra igennel szavazott 141 fő, tartózkodott 1 fő. A négy pontra leadott szavazatok alapján a tagság 

elfogadta a beszámolókat és a munkatervet. Az elnökség megtárgyalta a koronavírus helyzet miatt szükségessé 

vált munkaterv módosítást, mely szerint a 2020-ra betervezett kirándulások közül, csak a belföldre tervezettet 

szervezi meg. 2020. szeptember 21-25. között kerül sor az Alpok alja- Vas-megyei kirándulás lebonyolítására. 

Különfélék: 

Létszám változások elfogadása: aktuális taglétszám: 213 fő. 

Az elnök tájékoztatást adott arról is, hogy valamennyi egyesületi tagnak meg lettek küldve a szavazás céljából a 

már ismertetett dokumentumok, ezért nem jelentetjük meg azok rövidített változatát a Hírlevélben. Tájékoztatjuk 

olvasóinkat, hogy azokat, valamint a 2020-ban 70, 75, 80, 85, 90 és 103 éves születésnapjukat ünneplők névsorát 

megjelentettük a Honlapunkon. 

A Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadvány 18. kötetének könyvbemutatójáról szóló rövid tájékoztató: 

A bemutatóra 2019. október 19-én került sor a DAB székház nagytermében. Az elnöki köszöntőt kulturális műsor 

követte, mely után Szöllősi Imréné és a Berettyóújfalui Önkormányzat képviselője, emlékplakettet vettek át. 

Felelős kiadó: Fülöp Mihály 

Felelős szerkesztő: Kovács András 



Dr. Baloghné dr. Zsoldos Julianna kötet főszerkesztő könyvbemutatójának rövid összefoglalója: 

Kijelentette, hogy tiszteletet és elismerést érdemel, hogy egy tartalmas és igényes szellemi termék 18 éve 

töretlenül rendszeresen megjelenik, változatlan formában és tartalommal. 

Szólt arról, hogy figyelembe vették a kritikai megjegyzéseket, melyek elsősorban a kötet terjedelmére, súlyára, a 

fedőlap színére és a repertóriumra vonatkoztak. 

Részletezte, hogy mely területről hány életrajz érkezett. Kiemelte Nyíregyházát 15 névcikkéért. 

Megállapította, hogy a legtöbb megidézett pedagógus a középiskolaiak közül került ki. Többségében matematika, 

nyelv és testnevelő tanárok voltak. Néhány ritkább szakterület is megjelent. 

Az életkori jellemzőket tekintve,néhány tragikusan korán derékba tört élet is mély nyomot hagyott a 

tanítványokban, más esetben egy szép kort megért pedagógus alakja   szinte legendává nemesült. 

Többen az élethosszig tanulás követendő mintái: pl. tanítónak indult és egyetemi tanár lett. 

Érdekes követni egy karcagi kertész dinasztia életútját. A dinasztikus elkötelezettség szép példája a Velich család 

története. Miközben gazdaságilag hasznos feladatokat láttak el, nevelték az utánpótlást. 

Említést tett a Fiuk falváról, mely Ebesen működött Karácsony Sándor kezdeményezésére. 

Két kiváló pedagógust említett név szerint: Tóth Árpádné Zalai Emma debreceni, Berda Áron kolozsvári. 

Tóth Árpádné Zalai Emma nagyapja és apja is pedagógus volt. Egész életét a debreceni nevelésügynek szentelte. 

Élethívatásnak tekintette a tanítást. A debreceni Felsőbb Leányiskolában és a Tanítóképzőben a Dóczi Intézetben 

működött. 

Berda Áron a 19. században fejtette ki tevékenységét meghatározóan, Kolozsvárott. Európai iskolát megjárt 

polihisztor. Nevéhez fűződik a kolozsvári magyar nyelvű jogakadémia megalapítása, melynek rektora volt. 

Az „Emlékezzünk régiekről” fejezet: Karacs Teréz és Varjas Endre kivételes pedagógusokról szól. 

Karacs Teréz Püspökladányban született, iskoláit Budapesten végezte. Olyan közegben nőtt fel, ahol mindennapos 

vendégek voltak a kor szellemi nagyjai. Kiváló szépíró volt és az 1848-as Tanügyi Kongresszus egyedüli női 

képviselője. Sírkövén „A magyar pedagógia apostola” felírat áll. 

Vargyas Endre kivételes képességű, nagyhatású oktatásügyi szakember. A kötelező népoktatás megvalósításának 

és az analfabetizmus felszámolásának élharcosa. Tankönyvíró.  

Szeretettel gratulálunk a 2020-ban 70, 75, 80, 85, 90 és 103 életévüket betöltő tagtársainknak: 

70 évesek: Antalné Tardi Irén Hajdúszoboszló, dr. Bun Zoltán Debrecen, Elekné Tamus Elvira Hajdúböszörmény, 

Gönczi Lajos Hajdúszoboszló, Janóczki József Debrecen, Juhász Ferencné Balmazújváros, Mihály Gyuláné 

Hajdúszoboszló, Szöllősi Imréné Derecske, Tarcsi András Hajdúszoboszló, Zohány Margit Hajdúböszörmény. 

75 évesek: dr. Cs Nagy Gábor Debrecen, Kálmán Antalné Debrecen, Kapornai Andrásné Berettyóújfalu, Kiss 

Lajosné Kaba, Kósáné dr. Oláh Julianna Nyíregyháza, Valent Miklósné Nyíregyháza. 

80 évesek: Bak Istvánné Berettyóújfalu, Csermely László Debrecen, Hári Margit Püspökladány, Kondacs Mihályné 

Szarvas, Korompai Gáborné dr. Debrecen, Molnár Pál Hajdúböszörmény, Portörő Miklós Berettyóújfalu, Rétvári 

Sándor Budapest, Stefán Miklósné Debrecen, Dancs Sándorné Debrecen. 

85 évesek: Daróczi András Hajdúböszörmény, Nyirkos Tibor Püspökladány, Szabó György Debrecen, Szabó Zoltán 

Debrecen, Varga Lajosné Debrecen. 

90 éves: dr. Ötvös László Debrecen. 

103 éves: dr. Porcsalmy János Debrecen. 

Szomorúan tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2020-ban lapzártáig elhunyt: Márton Józsefné és Vatai Istvánné 

hajdúszoboszlói, valamint Kincses Gyula, debreceni tagtársunk. Mély részvétünk a hozzátartozóknak. 


