Élet a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületben: 2022
A Coviddal terhes időszakot hátrahagyva a 2022-es évben már az egyesület tagjai is fellélegezhettek,
márciusban megtarthattuk a rendes évi közgyűlést. Találkozásunk örömteli volt, mert kevesen
betegedtek meg, s betegségük enyhe lefolyású volt, viszont két elnökségi tagunk – Nyirkos Tibor,
egykori kötetszerkesztőnk, és Dr. Kornya László szerkesztőbizottsági tagunk, a KSPE jogelőd
Neveléstudományi Egyesület egyik alapító tagja, az elmúlt évben eltávoztak körünkből. Követték, az
ugyancsak, említett Neveléstudományi Egyesület alapító tagját, Ungvári Jánost - aki 2020 őszén
távozott az „égi katedrára”. Munkatervünk alapján, emlékülést szerveztünk 2022. szeptember 7-én
emlékükre.
Rendszeresen megtartottuk az elnökségi üléseinket. Figyelemmel kisértük
a Pedagógusok arcképcsarnoka című kötetsorozatunk XXI. kötetébe
beérkezett arcképvázlatok „hogyan” - ját, Dr. Gerencsér Attila alelnök,
Baloghné, dr. Zsoldos Julianna kötetszerkesztő, Hajas Zsuzsa szerkesztőtárs
és a szerkesztőbizottság tagjainak beszámolói alapján. Továbbá
meghallgattuk Dr. Cs. Nagy Gábor elnökségi tag és Kovács András debreceni
tagozatvezető beszámolóit a debreceni közép - és általános iskolákban
megszervezett látogatásaikról. Ezeknek a látogatásoknak hármas céljuk
volt:
1. A KSPE, mint civilszervezet bemutatása, az „Emlékezés értéket ment” kitűzött cél értelmezése.
2. Az adott intézményben, ha van rá lehetőség, felkutatni és elkészíteni vagy elkészíttetni, az arra
érdemes, volt pályatársak munkásságát a következő köteteinkbe.
3. Az egyesület tagságának „fiatalítása” érdekében a tantestületek tagjait, nyugdíjasait ösztökélni
a KSPE – be való belépésre.
Május 18 -20 közötti néhány napon, az elnökség tagjai kapcsolatteremtő kiránduláson voltak Szekszárd
és Pécs általános és középiskoláiban hasonló célokkal, mint
amit a debreceni iskolákban elvégeztek a fent említettek és a
tagozat tagjai. A látogatások eredményesek voltak, olyan
szempontból, hogy 14 iskolából ígéretet kaptunk arra, hogy a
jövő évi kiadványunkba küldenek anyagot volt kollégák
munkásságáról. Ezen kívül gyönyörködhettünk a hangulatos
szép kisváros, Szekszárd és az egyetemi városnak is mondható
Pécs látványosságaiban.
2022. szeptember 7. Emlékülés a családtagok, az elnökség és a tagság részvételével DAB székházban
Mottó: Juhász Gyula: „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Ungvári János, középiskolai tanár, igazgató, tanügyigazgatási vezető, alapító és tiszteletbeli elnök
munkásságát Olajos Istvánné polgári nyugdíjas középiskolai tanár, szerkesztőbizottsági tag és Kálmán
Antalné ny. vezető szakfőtanácsos, elnökségi tag mutatták be. Kiemelve, hogy Ungvári János
iskolaalapító, egyesületalapító és a Pedagógusok arcképcsarnoka című kötetsorozat életre-hívója volt
egy személyben.
Nyirkos Tibor, középiskolai tanár, gimnáziumigazgató életútját, munkásságának sokszínűségét és
nehézségeit, a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium korábbi igazgatóhelyettese, Forrainé,

Gaszperik Erzsébet és dr. Cs. Nagy Gábor elnökségi tag ecsetelték szívhez szólóan, mint egykori volt
diák és mint volt igazgatótárs.
Végül Dr. Kornya László, Sándor, középiskolai tanár, egyetemi oktató, berlini magyar lektor mélységes
hivatástudattal és szeretettel, szinte polihisztori tudással végzett munkájáról Raffay Zoltánné elnökségi
tag emlékezett meg.
Az életutak bemutatása közben diaképeket láthattak a megjelentek, mert „A kép hallgat, az emlék
mesél. Emlék nélkül a kép semmit nem ér!”
Végül video-bejátszással hallhattuk a kedves munkatársak egymással történt beszélgetését az Ungvári
János 80. és a dr. Kornya László 75.születésnapján, ahol Nyirkos Tibor volt az egyik felköszöntő.
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Debrecen - Nagyszeben – Vizakna –
Fogaras – Ezeréves határ - Brassó –
Segesvár – Bánfihunyad -Bors – Ártánd - Debrecen. A szász erődtemplomok világviszonylatban is
egyedülállóak. Nagyszeben a középkorban egyedülállóan gazdag várossá fejlődött, s (nagy ugrással) az
Európai Bizottság 2007-re „Európa kulturális fővárosának” választotta. Szikrázó napsütésben a
Fogarasi havasok 1234 m-es pihenőjéig, a bátrabbak még feljebb! Felejthetetlen élmények, aktív
kikapcsolódás és látogatás magyar nyelvű oktatást végző iskolákban. (Brassó – Áprily középiskola és
1 -8 osztályú általános iskola) Itt is bemutattuk az egyesületet, a munkáját, s kértük az életrajzok
írásával való bekapcsolódást. Reméljük sikeresek voltunk!
S még nincs vége: október 8-án délelőtt 10 óra, DAB székház könyvbemutató:
Könyv-sorozatunk XXI. kötete, melyben 93 egykori, a pedagógiai pályán
maradandó „nyomokat hagyó” pályatárs munkássága lesz olvasható, az
„Emlékezzünk régiekről!” fejezetben további két nagyon kedves megemlékezés
található. Felsorolni hosszú lenne, de Győrtől - Kolozsvárig, Rozsnyótól Nagykanizsáig, hogy úgy mondjam Nagymagyarország szerte tollat ragadtak a
vállalkozó szellemű munkatársak és EMLÉKEZTEK! KÖZREADJUK! Köszönjük
áldozatos munkájukat.
„Elszalad az év, s mi majd november elsejétől újra indítjuk az
emlékezések összegyűjtését, újabb és újabb iskolákat
keresünk fel hazánkban és a határon túl, mert ahogy
kezdtem: „AZ EMLÉKEZÉS ÉRTÉKET MENT!”

Raffay Zoltánné
elnökségi tag, a szabolcsi tagszervezet vezetője

