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                          H í r l e v é l     

Elnöki köszöntő 

Egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm tagtársainkat és a munkánk iránt érdeklődőket a 2014-es
év Hírlevelének megjelenése alkalmából. Röviden szeretnénk tájékoztatni Önöket az előző év eseményeiről és a
2014-es évben eddig történtekről.  

Bízva a 2014. év sikereiben, megköszönöm tagtársaink támogatását és számítok a további hatékony 
együttműködésre.

I./A  2014.március 28-ai tisztújító közgyűlés elfogadott dokumentumainak  és a választás eredményének 
ismertetése:

A./A 2014 március 28-ai tisztújító közgyűlés beszámolója 
 1. A szervezeti élet alakulása:
 Az elmúlt négy évben erősödött egyesületünk, taglétszámunk nőtt, a tagdíjfizetési morál jónak mondható: 

Év: 2010 2011 2012 2013 2014

Létszám/tagdíj
fizetők száma:

143/113 152/116 164/127 161/139 166

Tagságunkból aktív állományú: 43 fő (25,3 %),nyugállományú: 124 fő (74,4 %)
Településekhez való kapcsolódás: Debrecen: 46 fő, Hajdúszoboszló: 28 fő, Balmazújváros: 18fő, Földes: 14 fő+ 
1 intézmény, Hajdúböszörmény: 6 fő, Püspökladány: 8 fő, Nyíregyháza: 9 fő, Kaba:7 fő, Hajdúszovát: 6 fő,
Hajdú-Bihar megyei még: 13 fő, más megyei: 10fő.
A szervezetfejlesztés terén nagy jelentőségű a területi szervezetek vezetőinek munkája.
Sokat jelentettek a baráti kapcsolatok, a szakmai programok, az életrajzírók bekapcsolódása, a rendezvények 
színvonala.
Az elmúlt évben digitalizáltuk a tagnévsort. A szervezeti lista naprakész, a tagdíjakról pontos kimutatás van.

Elismeréssel szólt az elnökségi tagok önzetlen munkájáról. Külön kiemelte Ungvári János alapító elnök- 
főszerkesztő gondos munkáját, melyet könnyítettünk annyiban, hogy szétválasztottuk a főszerkesztői és kötet 
szerkesztői tevékenységet. Minden elnökségi ülésre meghívjuk 2011–ben funkcionáló elnökünket, Papp 
Gézánét, aki elősegítette szervezetünk továbbélését, folytonosságát.

A tárgyalt időszakban elhunyt tagtársaink emlékét kegyelettel megőrizzük.

Elnökségünk munkaterv szerint ülésezik, szükség szerint rendkívüli ülést is tart. Az előterjesztést viták követik, 
melyeket igyekszünk megegyezéssel zárni. Az Arcképcsarnokkal kapcsolatos döntéseket a szerkesztő 
bizottsággal együttes ülésen szótöbbséggel hoztuk meg. Az elnökségben önkéntes vállalás alapján mindenki 
gondoz valamilyen területet. A szerkesztői munkacsoport minden életrajzot külön-külön értékel, javít, közös 
vélemény alapján kerülnek végleges formájukban a kötetbe. A jövőben törekedni kell az elnökségi és szerkesztői
munka szétválasztására.

2. A könyvkiadás és a névadó emlékének ápolása
Egyesületünk munkájának legfontosabb része, a Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadvány évenkénti kiadása.
Példányszámok alakulása:  2010: 700 db    2011:850 db   2012:850db     2013:1000db
                                            98sz. , 108 av. 125sz. 147av.  112sz.  128av. 147sz. 149av.
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Felelős kiadó: Fülöp Mihály

Felelős szerkesztő: Kovács András



Az eddig megírt arcképvázlatok száma meghaladja az 1400-at. A kötet színvonalas írásokkal, minőségi papíron 
és igényes formában jelenik meg. A megjelenést nagy várakozás előzi meg. Ezért is nagyon körültekintő a 
szervezés. Az életrajzírások száma növekvő. A legnagyobb számú 2013-ban 147 életrajz volt.  Optimális döntés 
született: csak az 5 és 10éves jubileumi kiadások lesznek tábláskötésűek, a kötet árát 3000 Ft-ra emeltük és 
maximálni kell 100 körülire az életrajzok számát.

Tartalmi kérdésekben továbbra is mérvadóak az alapító főszerkesztő által kialakított szempontok. A kötetben 
megjelent szempontsor, illetve a repertórium irányadó az írók számára. A nyomdai költségekre a fedezet 
folyamatosan biztosítva van.

A megjelenés külsőségeit tekintve arra törekszünk, hogyan tegyük ünnepélyessé kiadványunk bemutatását, 
melyhez nagyban hozzájárult a helyszín ( a Megyeháza Árpád -terme), valamint a tartalmas műsor és a kiállítás. 
Emelte a rendezvény értékét a három előadás. Külön méltatta Csermely László tördelő szerkesztő tartalmas, 
lelkiismeretes munkáját, ami nélkülözhetetlen a kötet színvonalas megjelenítéséhez. A kiadvány egyre több 
helyre eljut az országban. A támogató önkormányzatok értékarányosan kapnak a kötetből, így sokan 
hozzájutnak, de mégis sokan igényelnének utólag. Ezért lenne célszerű a kötetek digitalizálása.

A névadó Karácsony Sándorról minden évben többféle módon (emlékülés, műveinek ismertetése, más 
intézmény rendezvényén való részvétel stb) emlékezünk. Tervezzük nagy pedagógus egyéniségekről (Kiss 
Árpád, Eötvös József) való megemlékezést. Ehhez kapcsolódik a közelmúltban elhunyt pályatársaink életútjának
bemutatása. Ezt célozták: a Sári Gusztáv, Lengyel Mihály és Papp Béla emlékülésén való részvételünk.

3 .Kapcsolatépítés és publikáció:

Egyesületünknek egyre szélesedő kapcsolatai vannak, melyekre szükségünk van elsősorban azért, hogy 
rátaláljunk azokra a személyekre, akiknek életrajzát megírják, illetve azokra, akik ezeket az életrajzokat 
megírják. Sok lelkes író kapcsolódott be az évek során. Az elmúlt években két irányban fejtettünk ki 
szervezőmunkát. Egyrészt az önkormányzatok irányába, a szükséges anyagi támogatás megszerzéséért, a kötet 
kiadása érdekében. 

Számadatok az eredményekről: 2010: 65000Ft  2011: 150000Ft      2012:115000Ft       2013: 542000FT.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázaton: 250.000Ft.-t nyertünk. Növekedtek az egyéni támogatások, 
de csökkent a személyi jövedelemadóból származó 1% aránya. 

Aktivitásunk másik területe, az írók felkutatása, oktatási intézmények megnyerése a közös munkához. Ez ügyben
2011-ben Kolozsvárra, 2012-ben Nagyváradra, Nagykárolyba, 2013-ban Nagyszalontára, Koltóra látogattunk. 
Ekkor szerveztük a zempléni túrát és ekkor volt a kárpátaljai programunk Beregszász, Ungvár, Munkács 
útvonalon. A kapcsolatfelvétel után arcképvázlatokat kaptunk a meglátogatott helyekről.

Kapcsolatot létesítettünk belföldi intézményekkel, egy győri alapítvánnyal és a Nógrád Megyei Pedagógiai 
Társasággal.
Folyamatban van honlapunk újraindítása. Időnként tudósítunk a Naplóban és a helyi újságokban is jelennek meg 
cikkek munkánkról.
4. Az elnök Emléklapot nyújtott át az elnökségben végzett munkájáért: Dr. Korompai Gábornénak és Dr. 
Kornya Lászlónak.

B,  A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület pénzügyi kimutatása 2010- 2013 között

             2010               2011             2012            2013

Folyószámlán                               366630           92105          594132          707952
Lekötött betétben                         571720         590774          610533          622392
Házipénztárban                              85220         119965            89920            72100
ÖSSZESEN                               1023570        802844          1294585        1402444

BEVÉTELEINK                       
helyi önkormányzati támogatás        65000      150000         115000          542000
egyéni  támogatások/adomány/      647500      718000         848500          851500
tagdíjak                                           129500      129300         195500          212500
1%-os felajánlás adóból                 196590                           112111            81424
Kamatbevétel                                   21508         19804           20067            17665
Pályázat                                                                                  250000
ÖSSZESEN                                  1060098     1017104       1541178       1705089
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KIADÁSAINK           
Irodaszer, egyéb anyagok        78555              121850              29510                45880
Igénybevett szolgáltatások      106310             216350            255370
      Posta                                                                                                               37545
      Könyvelés                                                                                                      45720
     Személyszállítás                                                                                           278.020
Bankköltségek                             7338                 7075                15677              34650
Könyvkiadás                            724750             856275               712215        1075200
Fénnyel írt falutörténet tám.      50000        -        - -
Egyéb                                       112060               36280                 36665            80215
ÖSSZESEN                           1079013           1237830             1049437        1597230
 
Kiadott könyv/db                     700                       850                     850                1000

                                                                                           (Dr. Harkányi Károlyné pénztáros)

C Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2013. évi munkájáról, 
gazdálkodásáról
Az Ellenőrző Bizottság az egyesület alapszabályában foglaltak szerint tett eleget megbízatásának
Megállapításai:

I.
1. Az elnökség 2013-ban  rendszeresen  ülésezett. Az elnök mindig részt vett az üléseken, a tagok mindannyiszor
meghívást kaptak.
2.Az elnökségi ülések napirendjei a közgyűlés által jóváhagyott feladatok megvalósításának előkészítését, 
szervezését  és a szükséges feltételek megteremtését szolgálták.
3.Az éves közgyűlésre 2013.március 20-án került sor. 2013-ban szakmai kapcsolatépítés céljából több zempléni 
településen és Kárpátalján jártak érdeklődő egyesületi tagok, október 19-én nagy érdeklődés övezte a 
Pedagógusok Arcképcsarnoka 12. kötetének megjelenését, novemberben, Kabán és Földesen Sári Gusztáv és 
Lengyel Mihály emléknapon vettek részt az érdeklődők, decemberben, ünnepélyes keretek között köszönte meg 
az elnök az elnökségi és szerkesztő bizottsági tagok munkáját.
Az elnökségi tagok közötti feladat megoszlás arányosabb lett. A szerkesztőbizottság szervező munkája 
folyamatos volt.  Kiemelt feladat újabb arcképvázlat-írók és szervezők bekapcsolása a munkába.
Az egyesület az alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően működik.

II.
Az egyesület tagnyilvántartása naprakész. Jelenleg 161 regisztrált tagja van az egyesületnek. A tagdíjfizetési 
morál jónak mondható. A közgyűlés a tagdíj összegét 2013-ban 1500 Ft-ban állapította meg.  Az egyesület 
adminisztrációja rendezett, iratai gondosan tároltak 

III.
A gazdálkodás a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelel. Minden bevétel és kiadás nyomon követhető, 
számlával bizonyított. Az egyesület bevételei több forrásból adódnak.
Az egyesület adatszolgáltatási kötelezettségének évente eleget tett (APEH, KSH). A tisztségviselők 
tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

 (Nagyné Lengyel Erika az Ell. Biz. Elnöke)
 D. A tisztújítás eredménye
Elnök: Fülöp Mihály
Elnökség:Fülöp Mihály eln. Kálmán Antalné aleln. Dr.Gerencsér Attila aleln. Dr Harkányi Károlyné, Nyirkos 
Tibor, Raffay Zoltánné, Kovács András, Szabó Lászlóné, Farkas Jánosné
Ell. Biz. elnöke: Papp Gézáné, tagok: Nagyné Lengyel Erika, Oláh Imréné

E. A Karácsony Sándor  Pedagógiai Egyesület 2014. évi munkaterve:
Program Időpont Felelős Résztvevők Megjegyzés

1. Elnökségi ülés
Téma:  Közgyűlés
előkészítés

2014.03. 05. F M. Elnökség, Szerk. Biz. DAB

2. Közgyűlés, tisztújítás 2014. 03.28. Elnök,  elők.
bizottság

Tagság DAB

3 Elnökségi – szerk. biz. ülés
Szarvasi program elők.

2014.04.09. Fülöp-Csermely Kibővített eln. ülés DAB

4. Szerk. biz. megbeszélés 2014.05.07 Nyirkos T. Szerkesztők DAB

5. Szarvasi kirándulás 2014.05.20 F M.-K.M-né Tagság önköltséges Szarvas
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6. Eln-szerk biz. megbeszélés
Kötet összeáll.

2014.06.04. Ny. T-F.M-Cs.L Kibővített eln. ülés DAB

7. Eln- szerk. biz.
Végső forma

2014.08.06 U J-Cs. L-.
F.M- Ny.T

Kib. eln. DAB

8. Eln-szerk.biz
Kiadvány bemutató elők.

2014. 09.10 Fülöp M. Kib. eln. DAB

9. Ped  Arcképcsarnoka
kiadvány bemutatója

2014. 10.18. Fülöp M. tagság,  szerzők,
meghívottak

Megyeháza

10. Kassa-Rozsnyó
kapcsolatteremtő program

2014. 10.24-25 Fülöp M
Kálmán A-né

Tagság Támogatott út

11. Ünnepélyes évzárás 2014.12.06 Fülöp M.
Kálmán A-né-

Kibővített eln. ülés

II.  A Pedagógusok Arcképcsarnoka című kiadvány 12. kötetének bemutatójára 2013 október 19-én a 
Megyeháza Árpád termében került sor. Program: elnöki köszöntő, Ballard: A tanító tanítása (Csermely László), 
zeneiskolások műsora, Pedagógusok a rendszerváltozások sodrában (Ungvári János), a kötetet bemutatta Dr. 
Korompai Gáborné, ,Váci  Mihály: Jegenye fényben (Raffay Zoltánné), elnöki zárszó.

Dr. Korompai Gáborné könyvismertetőjének rövid összefoglalója:

Kegyelettel  emlékezik Új Imrénéről,  Dr. Balogh Józsefről  Erdei Gyuláról  és Kakucsi Gézáról, egyesületünk
elhunyt tagjairól.
Név  szerint  említi  a  kötetben  megjelent  életrajzokból:  Keszi  Kovács  Lászlót,  Dr  Szabó  Annát,  Dr  Lipták
Andrást, Kincses Gyulánét, Dr Szekeres Antalt, Oláh Györgyöt, Bariné Józsa Erzsébetet, Halászné Radó Editet.
A most olvasható, 149 pedagógusról szóló életrajz, a XX sz. emberformáló, küzdelmes évtizedeinek hőseiről
szól, akik az adott társadalmi körülmények között emberfeletti teljesítményt nyújtottak, akik a pedagógus-pályát
választották,  általában sokgyermekes falusi  paraszt-, vagy vidéki iparos-, ill. pedagóguscsaládból származtak.
Leggyakrabban egykori tanítójuk példája lebegett szemük előtt a pályaválasztásnál.
A XX. század második felében induló pedagógusok előtt  olyan lehetőségek nyíltak,  melyek korábban ritkán
adódtak, tanítói,  óvónői  képesítéssel főiskolai, egyetemi végzettséget szerezhettek.  Több, elsősorban szarvasi
példát említ, a főiskolai, egyetemi tanárok többsége is egyszerű környezetből indult.
Megemlékezik  Gulyás  Györgyről,  a  békéstarhosi  Zeneiskola  és  a  Debreceni  Zeneművészeti  Főiskola
megalapítójáról  és  a  kötetben  megjelenő  néhány  kiváló  zenetanárról.  Hasonló  tisztelettel  szól  a
tánchagyományokat  ápoló  pedagógusok  munkájáról  és  a művész-tanárokról,  valamint  az  elhívatott
testnevelőkről,  nyelvtanárokról.  Érdekesnek  és  tanulságosnak  nevezi  a  más  diplomával  rendelkező,  de  a
pedagóguspálya vonzásába kerülő, kiváló tanárokat.
Rokonszenvvel említi az elszakított területekről itthon új otthonra találó tanárokat és a határainkon kívül maradt
kiváló magyar pedagógusokat, akiknek arcképvázlatait elküldték hozzánk.
Méltatja a visszaemlékezést produkáló írókat tanulságos írásaik miatt, és megállapítja, hogy ebben a kötetben a
korábbinál jóval több óvónő életrajza jelenik meg.
Végül, jelentőségüknek megfelelően emel ki néhány olyan, a kötetben szereplő, kiváló falusi pedagógust, akik
több évtizeden keresztül nagy szakmai elhívatottsággal oktatták- nevelték az ott élő gyermekeket.
 
Tudósítások, felhívások:
-2014. május 20-án kirándulást szervezünk Szarvasra. Jelentkezni lehet Fülöp Mihálynál és Kálmán Antalnénál
telefonon és e-mailben.
-Kérjük tagtársainkat, hogy adójuk 1%-át egyesületünk javára utalják át és kérjék kollégáikat és rokonaikat a
támogatásra.
Kérjük  tagjainkat,  hogy  segítsék  továbbra  is  felderíteni  a  Pedagógusok  Arcképcsarnoka  kiadványba
megjeleníteni  érdemes,  elhunyt  pedagógusok  élettörténetét.  Ösztönözzék  írásra  volt  kollegáikat,  iskolájuk
nevelőit.

Szeretettel gratulálunk, 2014-ben jeles évfordulót ünneplő tagtársainknak:

85 évesek: Adorján Dezsőné, Császi  Gyuláné,  Dr Gajdics Sándor, Kiss Lajosné, Dr. Molnár Lajosné,  Oláh
Gábor
80 évesek: Angyal Józsefné, Dr. Csohány János
75 évesek: Csiha László, Dr. Dobos Irén, Imre Ottóné, Dr. Módis László, Sípos János, Vmirjáncki  József
70 évesek: Dr. Andrási Tiborné, Árvai Irén, Kiss Erzsébet, Kovács András, Mészáros Lajosné, Pacsai Norbert,
Pacsai Norbertné, Pál Ferencné, Sapielakné Kiss Katalin, Sípos János, Szikszai Miklós, Szikszainé dr Nagy Irma
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