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Közgyűlési beszámoló KSPE 2014. március 28.
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Tagtársak!
Elnökségünk nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm cikluszáró-beszámoló
és egyben tisztújító közgyűlésünk minden tagját. Köszönöm, hogy időt
szakítottak az alkalomra és megtiszteltek jelenlétükkel.
Egyesületünk az 1998 óta eltelt idővel lassan túl jut a serdűlő koron,
taglétszámunkat szemlélve azt kell megállapítanom, hogy hűséges tagsággal
rendelkezünk, és ha ez a támogatás megmarad, ösztönző erőt ad az elnökségnek
a további munkára.
Elnökségi beszámolómat három fő területre fókuszálnám:
1. A szervezeti élet alakulása.
2. Könyvkiadás és a névadónk emlékének ápolása.
3. Kapcsolatok építése és publicitás.
1. Szervezeti életünk alakulása
Az elmúlt négy évben, mint ahogy ezt előzőekben említettem, erősödött
egyesületünk. Taglétszámunk annak ellenére nőtt, hogy időközben léptek is ki és
sajnos néhányan el is haláloztak.
Számszerűen:
Év:
Létszám:

2010
143

2011
152

2012
164

2013
161

2014
166

A tagságból aktív állományú 42 fő= 25,3 %, nyugállományú: 124 fő=74,4 %
Ha a településekhez való kapcsolódást nézzük:
Debrecen: 46 fő,
Hajdúszoboszló:28 fő, Balmazújváros: 18 fő, Földes: 14 fő+ 1 intézmény,
Hajdúböszörmény :6 fő, Püspökladány:8 fő, Nyíregyháza: 9 fő Kaba:7 fő,
Hajdúszovát: 6 fő , H-B megyei még 13 fő, más megyéből való 10 fő.
Az elmúlt négy év alatt kapcsolódott be a szervezeti munkába Kaba és
Hajdúszovát és ezzel együtt alkottak önálló tagszervezetet.
A szervezet fejlesztés terén nagy jelentőségű a tagszervezetek vezetőinek,
elnökségi tagjainknak a szervező munkája.
Sokat jelentettek azok a baráti kapcsolatok is, melyek eredményeként sokan
eljöttek kirándulásainkra és aztán döntöttek az egyesületünkhöz való
csatlakozásról.
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Mindezekben nincs benne az a sokrétű kapcsolat, melyeket életrajz íróinkon
keresztül teremtettünk, melyeket a Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadvány
megjelenésével létesítettünk, és amelyeket a kiadvány és rendezvényeink
színvonala erősített.
Jónak mondható a tagdíjfizetési morál is.
Év:
Létszám:
Tagdíjfizetők:

2010
143 fő
113 fő

2011
152 fő
116 fő

2012
164 fő
127 fő

2013
161 fő
139 fő

Az elmúlt év folyamán digitalizáltuk a tagnévsort. Dr. Harkányi Károlyné és
Kálmán Antalné rendszerezve a listát megkereste a nem fizető tagokat, felkérve
őket nyilatkozatra. Így szervezeti listánk naprakész, a tagdíjakról pontos
kimutatásunk van.
Elnökségünket a tagság négy éve választotta meg. Bekapcsolódva a szervezeti
munkába, róluk csak dicsérő szavakkal nyilatkozhatok. Ezt az egyébként nem
kevés és nem fizető munkát önzetlenül és töretlen lelkesedéssel végzik.
Üléseinken folyamatosan jelen van Ungvári János alapító elnökünk és
főszerkesztőnk. Őrködik azon, hogy a kiadványok a korábbi színvonalon és
szellemiségük figyelembevételével készüljenek.
Javaslataival, szerkesztői útmutatásával aktív segítséget nyújt munkánkhoz.
2012-ben munkáját könnyítettük annyival, hogy szétválasztottuk a főszerkesztői
és kötet szerkesztői tevékenységet. Az elnökségi és szerkesztőségi üléseken
folyamatosan kristályosodtak ki
azok a szempontok, amelyek alapján
színvonalas kiadványt jeleníthetünk meg.
Az Alapszabály alapján minden elnökségi ülésre meghívjuk Papp Gézáné /2011/
volt elnökünket. Nagy érdeme, hogy segítette az egyesület tovább élését,
biztosította a szervezeti folytonosságot. Tanácsaival most is segíti munkánkat,
részt vesz kapcsolatteremtő megmozdulásainkon.
Elnökségünk a munkaterv szerint tartja üléseit. Ez évente 6-8 ülés, ha az
aktuális helyzet rendkívülit nem kíván. Helye a DAB székház klubterme.
Időtartama általában délelőtt 9-12 óráig. A megjelenés ritkán hiányos, az
ülésekről emlékeztetőt vezettünk, melyet az irattárban őrzök. Az
előterjesztéseket viták követték, melyeket igyekeztünk megegyezéssel zárni.
Az Arcképcsarnokkal kapcsolatos döntéseket a kibővített elnökségi üléseken
hoztuk meg, amelyeken a szerkesztőség és az elnökség együtt vett részt.
Döntéseinket szótöbbséggel hoztuk meg, bár szinte minden alkalommal teljes
volt az egyetértés.
Az elnökség többsége részt vett a kapcsolatteremtő kirándulásokon is.
Legfontosabb éves akciónk a kötet megjelenése teljes közös akciók eredménye.
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Fontosnak tartom bemutatni személy szerint is az elnökségi tagok munkáját.
Kálmán Antalné elnökhelyettes:
Legfontosabb segítőmként szinte minden akciónkon részt vesz: Segít szervezni
az üléseket, vezeti az emlékeztetők legnagyobb részét, tanácsokkal szolgál
rendezvényekkel, szervezeti kérdésekkel kapcsolatban, szervezte a kabai
alapszervezetet, a felvidéki kapcsolat is az ő nevéhez fűződik. Részt vett területi
rendezvényeken /Kaba, Földes/, kapcsolat teremtő kirándulásokon, vezeti a
tagnyilvántartást. Több arcképvázlat írását segítette /33/ a ciklus alatt. Maga is
írt 5 életrajzot. Szponzorokat szerzett a könyvkiadáshoz.
Dr. Gerencsér Attila elnökhelyettes:
Tartja a kapcsolatot a DAB és az egyesület között, vezeti az emlékeztetők egy
részét az elnökségi és a közgyűléseken, jegyzőkönyveket készít,
rendezvényeken képviselte az egyesületet , Közgyűléseinken levezető elnök.
Dr Harkányi Károlyné:
Vezeti a pénztárkönyvet, kezeli a számlákat, elkészíti az éves kimutatásokat,
elemzi gazdálkodásunkat, kapcsolatot tart az egyesület könyvelőjével, segíti a
tagnyilvántartást, beszedi a tagdíjakat, könyvbemutatókon szervező .
Dr. Korompai Gáborné:
Folyamatosan részt vesz a Pedagógusok arcképcsarnoka c. kiadványunk
előkészítő munkájában: szervezésben, szerkesztésben, lektorálásban, a kötet
bemutatásában.
Az elmúlt 4 évben 11 életrajzot írt és számtalan életrajz átfogalmazásában
segített. Nagyon nagy része volt abban, hogy a kötetek megjelenése sikeres
volt. Bemutató, értékelő előadása segítette a kiadvány szakmai sikerét ,
valamint azt az érzelmi kötődést is, mely sok olvasóban, hozzátartozóban
erősítette a szimpátiát a könyv, az egyesület és ezzel munkánk iránt.
Bemutatta kiadványunkat az Újkerti Nyugdíjas Klubban és a Nyugdíjas
Könyvtárosok Klubjában is. Részt vett a pártiumi kapcsolatteremtő
kirándulásokon, és összekötő az egyesület és a Debreceni Egyetem könyvtára
között.
Nyirkos Tibor:
Szervezője a püspökladányi szervezetnek. Szerkesztője az utóbbi 3 kötetnek.
Szakmai ismereteivel nagymértékben segítette az életrajzok igényességének
teljesülését, azt hogy a sokszor hiányos és hibás írások abban a formában és
stílusban jelenjenek meg, melyet követelményként megfogalmaztunk.
Elemzést, bevezetőt írt a kötetek elé, kritikai megfogalmazásaival irányt mutat
az íróknak. Részt vett kapcsolatteremtő kirándulásainkon a Pártiumban és a
Zemplénben. Ő maga is írt… életrajzot.
Rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken, tanácsaival segíti a döntéseinket.
Dr. Kornya László:
Rendszeres résztvevője az elnökségi megbeszéléseknek, szerkesztőként
számtalan életrajz korrepetitora, ……. életrajz írója. Résztvevője a kapcsolat
teremtő kirándulásoknak, aktív segítője a kötet megjelenítésének.

4

Raffay Zoltánné:
Elnökségi tagként a nyíregyházi sejt szervezője. Több életrajz kezdeményezője,
a nyíregyházi és kárpátaljai kirándulás szervezője, előkészítője. Kapcsolatot tart
a nyíregyházi önkormányzattal, oktatási intézményekkel, a beregszászi
főiskolával, tudósít a szabolcsi újságokban, szervezője és segítője a kisari
pedagógus közösségnek.
Kovács András:
Elnökségi tagként részt vesz az elnökségi üléseken, 2013-ban szerkesztette a
hírlevelet, több életrajz írója és szervezője, a kötet megjelenésének aktív
segítője. Kapcsolat teremtő megmozdulásaink aktív résztvevője.
Szabó Lászlóné:
A balmazújvárosi közösség szervezője, több arcképvázlat írója, írások segítője.
Szervező munkája eredményeként növekedett és lett aktívaz újvárosi közösség.
Beszedi a tagdíjakat, részt vesz kapcsolatteremtő kirándulásokon. Szervező
munkájának eredményeként jött létre a hajdúszováti tagszervezet. Aktív
segítője a kiadvány megjelenésének.
Halász Ferenc:
A hajdúszoboszlói közösség szervezője. Ennek eredményeként növekedett a
közösség létszáma. Több életrajz írója, mások ösztönzője. Segítségével legtöbb
támogatást kapunk a szoboszlói önkormányzattól, részt vesz az elnökségi
üléseken és kapcsolat teremtő kirándulásokon. Rendszeres tudósítója a helyi
Szókimondó periodikának.
Csiha László:
A hajdúböszörményi közösség szervezője. Képviseli az egyesületet a város
önkormányzatánál és iskoláinál. Több életrajz írója és még több-mintegy 46
írás- szervezője, részt vesz a helyi rendezvényeken, melyeken volt
pedagógusokról emlékeznek meg. Segítője a debreceni rendezvényeknek,
rendszeres résztvevője az elnökségi üléseknek. Előadást tartott az előző
közgyűlésen Karácsony Sándor munkásságáról.
Az ellenőrző bizottság tagjai : Nagyné Lengyel Erika és Oláh Imréné részt
vettek a kibővített elnökségi üléseken, véleményükkel, javaslataikkal segítették
munkánkat. Településükön is szervező munkát fejtettek ki. Meg kell említeni
Új Imréné munkáját, aki élete végéig aktív, lelkes tagunk volt, tevékenységével
segítette az elnökség és a szerkesztőbizottság munkáját.
Mindezekből látható, hogy az elnökség tagjai aktívak és nélkülük egyesületünk
nem lenne ilyen eredményes. Segítő, szervező munkájukat decemberben egy
közös ebéd keretében megköszöntem, most is köszönöm, kérve Őket a további
aktív támogatásra.
Mindezek mellett nem merültek ki az egyesület szervezeti lehetőségei.
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Fontos lenne a megye déli részének / Bihar/ szervesebb bevonása, Békés
megyében Szarvas város megtartása, a Heves és Szolnok megyei kapcsolatok
bővítése.
Kívánatos lenne az is, ha a tagjaink aktívabb szervező munkát fejtenének ki
életrajzírók felkérésében.
2. Könyvkiadás és névadó emlékének ápolása:
Egyesületünk emblémája, munkánk legfajsúlyosabb része a Pedagógusok
arcképcsarnoka kiadvány megjelenítése, kiadása.
Példány számok alakulása:
2010
2011
2012
2013
700
850
850
1000 db
93 sz/108av
125sz/147av
112sz/128av
147sz/149av
Az összesen megírt életrajzok száma meghaladja az 1400-t.
A kötet a hagyományoknak és igényességünknek megfelelően döntően
színvonalas írásokkal, minőségi papíron és igényes formában jelenik meg.
Ehhez a jövőben is ragaszkodnunk kell.
Megjelenését nagy várakozás előzi meg. Az elnökség ezért is körültekintően
szervezi meg a könyvbemutatót is.
Az életrajz írások száma, bár nem sok különbséggel, de változó. A legnagyobb
számú írás 2013-ban volt-147 életrajz- ezért is emelkedett a példányszám 1000re. Ebben voltak az elnökségnek vitái, de nem volt szívünk visszautasítni a
lelkes írókat, bízva abban, hogy a jövőben is jelentkeznek.
Volt vitája az elnökségnek a kötéssel kapcsolatban, mivel a tábláskötés nagyobb
költséggel jár. Ezért is emeltük a kötet árát 3000 Ft-ra.
Javaslom, hogy csak az 5 és 10 éves jubileumi kiadások legyenek táblás
kötésűek, a többi maradhat brosúrakötésű.
Valószínű maximálni kell 100 körül az életrajzok számát is. Erről határozott az
elnökség is.
Tartalmi kérdésekben változatlanul irányadó az alapító főszerkesztőnk által
kialakított szempontrendszer. A szerkesztőség minden írást javít, korrigál,
megbeszél. A kötetekben megjelent útmutató jó iránymutatást ad az írók
számára, minthogy a repertórium is, ahol informálódhatnak a már megjelent
arcképvázlatokról.
A nyomdai költségekre a fedezet folyamatosan biztosítva van. Forrásainkról
pénzügyi felelősünk naprakész kimutatást vezet.
A megjelenés külsőségeit tekintve, arra törekszünk, hogy –mivel sok érintett
érzelmileg is kötődik a kötetben megírt személyekhez - tegyük ünnepélyessé és
emlékezetessé a kiadványunk bemutatását.
Ezért örömteli, hogy lehetőségünk nyílott a Megyeháza Árpád termére és
műsoros bevezetővel, versekkel köszönthettük a jelenlévőket.
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Emelte értékét a rendezvénynek szerkesztőink Ungvári János, Korompai
Gáborné és Nyirkos Tibor előadása. Köszönet az előadásokért! Úgy vélem ezt a
hagyományt folytatni kell.
A kötet kapcsán szólnom kell Csermely László tördelő szerkesztő munkájáról is.
Igen sok időt és energiát igényel az a munka, amit végez, aminek
eredményeként válik a kötet olyan formátumúvá, ahogyan megjelenik. Nehéz
lehet a beérkező, változatos formában elkészített írásokat a kívánalmaknak
megfelelően rendezni. Az csak” hab a tortán” , hogy olyan idézeteket is keres az
életrajzok elé, amelyek illően kapcsolódnak a személyhez és munkásságához is.
Köszönöm ezt egyesületünk nevében.
A kiadvány híre egyre több helyre eljut. Példaként említve, mint az ország
egyetlen olyan kiadványát, mely a megemlékezés mellett egyfajta értékmentést
is végez.
A támogatást biztosító önkormányzatok értékarányosan kapnak a kötetekből.
Ezeket elhelyezik a település intézményeiben, így sokan hozzáférhetnek. A
megjelenés után sok utánrendelés érkezik hozzánk, így kevés kötetünk marad
meg raktáron. Többen kértek már olyan köteteket, amelyek elfogytak, pótlásuk
lehetetlen. Ezért lenne érdemes minden kötetet digitalizálni és ebben a formában
odaadni az esetleges érdeklődőknek.
Munkánk fontos része Karácsony Sándor emlékének ápolása.
Ezért minden évben rendezünk olyan összejövetelt, ahol névadónk valamelyik
pedagógiai témájú írását idézzük fel, illetve elmegyünk más intézmények
rendezvényeire.
Így részt vettünk a Debreceni Egyetem évfordulós megemlékezésén, rendeztünk
megemlékezést Karácsony Sándor: A magyar demokrácia és A magyar észjárás
c. műveivel kapcsolatban. Azt gondolom kötelességünk ezt a hagyományt
folytatni, de lehet más pedagógus személyiségekről is megemlékezni, pl. Kiss
Árpád, vagy a 200 éve született Eötvös József !?
Ehhez a témához kapcsolódik más, a közelmúltban elhunyt pályatársaink
emlékének ápolása.
Ennek szellemében vettünk részt Sári Gusztáv emléknapon Kabán, Lengyel
Mihály emlékülésen Földesen, Papp Béla emlékülésen Hajdúböszörményben.
Ezeknek a szervezésében nagy része volt a tagszervezetek közreműködésének,
melyért köszönetünket fejezzük ki.
Több javaslat is érkezett hozzánk közelgő, megrendezésre kerülő emléküléssel
kapcsolatban. Ezeket támogatjuk, de célszerű lenne a rendezőknek szélesebb
körben meghirdetni, hogy többen vehessenek részt rajta.
3.Kapcsolatok építése és publicitás:
Örömmel mondhatom, hogy az egyesületnek egyre szélesedő kapcsolatai
vannak. Ezekre alapvetően szükségünk van.
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Elsőrendűen azért, hogy rátaláljunk azon személyekre, akik életrajzát megírják
és azon személyekre is, akik ezeket az életrajzokat megírják. Mint ahogy előző
adatainkból is látszott igen sok lelkes író kapcsolódott a munkánkhoz.
Az elmúlt években két irányban fejtettünk ki szervező munkát.
Egyrészt az önkormányzatok irányában, mivel szükségünk van az anyagi
támogatásukra a kötet költségeinek biztosítására.
Azt gondolom, hogy a pénzügyi adatok bizonyítják kezdeményezésünk
eredményességét. Támogatási összegek:
Év:
Összeg:

2010
65.000 Ft

2011
150.000 Ft

2012
115.000 Ft

2013
542.000 Ft

Ezen felül 2012-ben pályázatot is adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz és
250.000 Ft támogatásban részesültünk. Az elmúlt évben benyújtott
pályázatunkra nem kaptunk támogatást.
Az önkormányzatokat minden évben levélben kérjük fel, s általában azok az
önkormányzatok támogatnak, amelyek területéről írnak is a kötetbe. Kiemelném
mindenképpen Hajdúszoboszló önkormányzatát, amely miden évben támogatja
egyesületünket. A támogatások legtöbbször személyes kapcsolatoknak
köszönhetők és sokkal több levelet elküldünk, mint amennyi önkormányzat
támogat. Cserében értékarányosan adunk kötetet számukra.
Az utóbbi évben az egyéni támogatások is növekedtek, viszont csökkent az 1
%-ok aránya.
Arra kell törekednünk a jövőben, hogy állandó szponzorokat keressünk és hogy
aktív, dolgozó tagjaink az 1%-ot nekünk adják, minthogy kérnénk nyugdíjak
tagjainkat is, hogy dolgozó hozzátartozóik körében kezdeményezzék
egyesületünk támogatását.
Aktivitásunk másik területe az írók felkutatása és oktatási intézmények
megnyerése a közös munkához.
Ez ügyben szerveztünk kirándulást 2011-ben Kolozsvárra, 2012-ben
Nagyváradra, 2012 őszén Nagykároly- Koltó régiójába, valamint 2013 tavaszán
a Zemplénbe - Sárospatak, Sátoraljaújhely, Gönc , Monok településekre, ősszel
pedig Kárpátaljára, Beregszász, Ungvár, Munkács városokba.
Tervezzük az idén Szarvasra, Egerbe és Kassa- Rozsnyó régiókba.
Ezeken a kirándulásokon természetesen összekötjük a kellemest a hasznossal.
Megismerjük a tájat, települést és kapcsolatot keresünk az itt lévő oktatási
intézményekkel. Ezek eredménye, hogy arcképvázlatok jelentek meg
Nagyváradról, Nagykárolyból és Szatmárnémetiből is, vagyis a határon
kívülről.
A résztvevők többsége tagunk, de örülnénk, ha a tagságból többen
jelentkeznének. Igaz, viszont a kirándulás eredményeként növekedett a
taglétszám.
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A költségeket tekintve: az országon belül önköltséges, kívül az autóbuszt
fizetjük, a szállás önköltséges.
A közeli- megyén belüli- településeken is többször részt veszünk
emlékrendezvényeken, akol koszorúzunk, vagy előadás hangzik el egyesületi
tagtól, pl. Földesen Lengyel Mihály munkásságát méltatta Ungvári János
alapító elnökünk és Ungvári Jánosné tagtársunk.
Meglátogattuk a kabai iskolát, megkoszorúztuk Sári Gusztáv sírját.
Kapcsolatot tartunk más intézményekkel: pl
Csermely László
kezdeményezésére a győri „ Emelj fel emlék” alapítvánnyal, a Nógrád megyei
Pedagógiai Társasággal, a szarvasi pedagógus közösséggel.
Cs Nagy Gábor tagtársunk kezdeményezésére kerestük az ausztriai magyar
pedagógus közösséget, de nem válaszoltak.
Van elképzelésünk más, határon túli magyar pedagógus szervezetekkel való
kapcsolat felvételére is.
Új színt jelentett programjaink sorában a Kiss Erzsébet tagtársunk által
szervezett egészségnap. 2013-ban a balmazújvárosi és a hajdúszoboszlói
fürdőkben töltöttünk el egy-egy kellemes napot.
Az előző évben elkészült az egyesület honlapja is, de karbantartás hiánya miatt
lekerült a netről. Rövid határidővel fel kell újítani. Erre van jelentkező és úgy
gondolom két héten belül készen lesz.
Időnként tudósítunk a Napló útján, bár ez csak konkrét eseményekhez
kapcsolódik, minthogy helyi újságokban is jelenik meg cikk munkánkról.
Köszönet a tudósítóknak, de a jövőben el kell érnünk, hogy az önkormányzatok
helyi lapjaiban bemutatkozzunk, és az eseményeinkről tudósítsunk.
Bizonyára van tagtársainknak sok egyéb javaslata, melyeket szívesen veszünk.
Tisztelt Tagtársaink!
Röviden ezekről az eseményekről és eredményekről kívántam beszámolni.
A következő évre legfontosabb javaslataim :
A pénzügyi biztonság növelése szponzorok megnyerésével és az 1%-os
támogatás erősítésével.
Kapcsolataink szélesítése, az országon belül: Szarvas, Eger, Berettyóújfalu
térségében. Az országon kívül: Kassa-Rozsnyó régiókban
A publicitás javítása: Új honlap készítésével és a helyi önkormányzatok
lapjaiban való megjelenéssel.
A szervezésben lévő terhelés csökkentésére javaslom az elnökségi és szerkesztői
megbízás szétválasztását.
Megköszönve tagtársaim
hozzászólásaikat.

figyelmét

és

türelmét,

várom

javaslataikat,
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Végül kedves kötelességemnek kell eleget tegyek, a hagyomány szerint:
1. Emléklappal kifejezni köszönetemet segítő tagtársaimnak:
……………
……………
2. Köszönteni a jubileumi éveket töltő tagtársaimat:
85 évesek:
Császi Gyuláné, Dr. Gajdics Sándor, Kiss Lajosné (Rózsika), Dr. Molnár
Lajosné,
Oláh Gábor
80 éves:
Angyal Józsefné, Dr, Csohán János
75 éves:
Csiha László, Dr Dobos Irén, Imre Ottóné, Dr Módis László, Sípos János,
Vmirjanszki József
70 évesek:
Dr Andrási Tiborné, Érvai Irén, Kiss Erzsébet. Kovács András, Mészáros
Lajosné, Pacsai Norbert, Pacsai Norbertné, Pál Ferencné, Sapielekné Kiss
Katalin, Sípos János, Szikszainé dr Nagy Irma, Szikszai Miklós,
Végül, miután megbízatásunk 4 évre szól, az elnökség nevében
megbízatásunkról köszönettel lemondok.
Debrecen, 2014. 03.02.

