A Felügyelő Bizottság jelentése
a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2021. évi munkájáról
Az egyesület már a második olyan évet zárta, amikor szembesülnünk kellett a COVID
járvány hatásával. Különösen 2020 munkáját nehezítette meg a járvány (még nem volt
védőoltás), ezért néhány, még akkorra tervezett, vagy akkor elkezdett feladat áthúzódott
2021-re. Az elnökség odaadó és rugalmas munkájának köszönhetően ez az év is
eredményesnek mondható. A munkatervben kitűzött, feladatokat szinte maradéktalanul
sikerült teljesíteni.
A kiadványok szerkesztésénél, az elnökség munkájánál sok segítséget jelentett az
online kapcsolat lehetősége, de olykor szükség volt személyes találkozásokra is. Ezeket
sikerült úgy időzíteni, hogy amikor kicsit enyhült a járvány terjedése – ha csak átmenetileg is
– az előírt védőeszközök használatával, oltási igazolvány birtokában lehetett ülést szervezni.
Két olyan elnökségi ülés volt, ahol négy, illetve két határozat is született. Ezek bekerültek a
2021. évi Határozattárba. A körültekintő munkának az eredménye, hogy a Pedagógusok
Arcképcsarnoka 20. kötetét is sikerült bemutatni és kiosztani a már megszokott ünnepélyes
keretek között.
Már 2020-ban elkezdődött egy jubileumi könyvecske összeállítása az egyesület 25
éves fennállása alkalmából, amely 2021-ben jelent meg. Ez a Visszapillantás című, az
Arcképcsarnokhoz hasonlóan igényes, kiadvány az egyesületi tagok számára lehetővé teszi,
hogy a honlapon kívül megismerhessék az egyesület történetét nyomtatott formában is,
ugyanakkor kitűnő segítséget jelent az újabb intézményekkel történő kapcsolatfelvételnél.
Az egyesületi taglétszám most állandósulni látszik (200 fő), de az elnökség továbbra is
nagy figyelmet fordít újabb kapcsolatok kialakítására, és így újabb tagok felvételére is. Ez
nem könnyű feladat, figyelembe véve az aktív pedagógusok igen nagy leterheltségét.
Az egyesület pénzügyi helyzete jó, a nyilvántartások pontosak, ami dr. Harkányi
Károlyné kitűnő munkájának az eredménye. A pénzügyi beszámoló alapját képező számlák,
bizonylatok hozzáférhetők, tanulmányozhatók voltak minden érdeklődő számára a beszámoló
taggyűlést előkészítő elnökségi ülésen.
A 2021. évi bevétel összege 2 006 607 Ft, a kiadások összege 2 308 809 Ft volt. Az
alacsonyabb bevétel onnan származik, hogy az önkormányzatok által 2021-ben jóváhagyott
támogatásokkal az egyesületünk számolt, de néhány átutalás áthúzódott erre a negyedévre.
Elnök úr változatlanul nagy gondot fordít az egyesület és az önkormányzatok jó
kapcsolatának fenntartására és a kapcsolatok bővítésére is. Több önkormányzat rendszeres
támogatónk. A tagdíjfizetési morál jó, több mint 90%. A bevételek egyik jelentős része (20%)
az elnyert pályázatokból származik. Ez nagymértékben köszönhető Farkas Jánosné elnökségi
tagnak, aki a pályázatok írásával is foglalkozik.
A kiadásoknál szinte minden területen érezhető az áremelkedés, a szolgáltatások
díjának növekedése. Különösen megnövekedett a kiadás az irodaszereknél, mert néhány
számítástechnikai eszköz beszerzésére most került sor, köszönhetően az erre elnyert
pályázatoknak. Az eszközök bekerülve a nyilvántartásba, egyrészt növelik az egyesület
vagyonát, másrész biztosítják a további gördülékeny, minőségi munkát. A könyvkiadásnál
megjelent nagyobb összeg tartalmazza a már említett „Visszapillantás” kiadvány költségeit is.
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A Felügyelő Bizottság tagjai minden elnökségi ülésre kaptak meghívót.
Tapasztalataink és a dokumentumok alapján megállapítható, hogy az egyesület 2021-ben, a
járvány okozta nehézségek ellenére is, tervszerűen, az alapszabály előírásainak megfelelően
és eredményesen működött. Az eredmények az elnökség, a kötetszerkesztő, Baloghné dr.
Zsoldos Julianna, a szerkesztő bizottság, a tagcsoport vezetők és nem utolsó sorban az
arcképvázlatokat írók odaadó munkájának köszönhetők. Minden közreműködőnek köszönjük
a lelkiismeretes tevékenységét. Erre az évre is további sikeres munkát kívánunk és ehhez jó
egészséget.
Debrecen, 2022. március 26.
Dr. Király Róbert
a Felügyelő Bizottság elnöke
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