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Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégek! Kedves Jelenlévők!
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület elnöksége nevében tisztelettel
köszöntöm Önöket a Pedagógusok arcképcsarnoka XVIII. kötete bemutatása
alkalmával. Köszöntöm egyesületünk tagjait, önkormányzatok és intézmények
képviselőit és minden érdeklődőt.
Kérem, hallgassák meg köszöntő műsorunkat:
1. Elsőnek a DE Zeneművészeti Kara végzős diákja Antal
Botond gordonkán adja elő Johann Sebastian Bach
Saraband c. darabját a D-moll Svitt-ből.
2. Másodikként a Berettyóújfalui Zeneiskola tanulói
mutatják be Mozart Dalok c. szerzeményéből az I. és IV.
tételt.
Hegedűn előadják: Balibek Aliz Boglár és Frank Eszter, tanáruk: Hercegfalvi
Zoltán.
Megköszönve a kedves műsort, gratulálunk mind az előadóknak, mind
tanáraiknak, kívánva további sikereket és köszönjük Hegedüs Imre
intézményvezetőnek, hogy a tanulókat elkísérte.
Kedves Vendégek!
Örömmel tölt el, hogy ilyen szép számú érdeklődőt köszönthetek
rendezvényünkön, mert ez töretlen figyelmet jelez tevékenységünk iránt és ez
biztató számunkra.
Amikor közel húsz éve megjelent az első életrajzi kötet nem volt bizonyosság
számunkra, hogy próbálkozásunk hosszú életű lesz és nem azért, hogy nem
lettünk volna biztosak szándékunk helyességében, hanem mert nagyon sok olyan
tényezővel kell számolnunk, ami lényegesen befolyásolja a kötetek
megjelenését.
Ami mindig bizonyosság volt, hogy számtalan olyan pedagógus élt
országunkban, akiknek az élete és munkássága példaértékű és megéri a
ráfordított munka, illetve megérdemlik az utókor tiszteletét és megemlékezését.
Ez megerősíti az alapítók döntésének helyességét és megerősít bennünket,
jelenlegi szervezőket az alapgondolatok követésében.
A bizonytalanság abban volt, hogy elfogadja-e a célközönség a műfajt mely
több, mint nekrológ és kevesebb, mint a teljes munkásságot bemutató részletes
életrajz.
Nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy kellő számú lelkes író tartja
szükségesnek a volt kollégája, tanára, családtagja munkásságának komplex
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bemutatását, mivelhogy nemcsak dicséreteket, hanem sokszor kritikai
észrevételeket is kivált.
Aztán gondot jelentett a kiadáshoz szükséges anyagi alap megteremtése és nem
utolsó sorban a szerkesztői munka megszervezése, az írókkal és szerkesztőkkel
való kapcsolatteremtés /mai divatos szóhasználattal élve/ logisztikájának
kialakítása.
Mára - úgy tűnik - stabil helyzetet teremtettünk:
A sorozatot szinte az egész országban ismerik. Kapcsolataink vannak számtalan
település iskolájával és önkormányzatával. Sok értékes munkáról szóló
életrajzot kapunk Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról, de érkezett már portré
az USA-ból és Ausztráliából is.
Stabil önkormányzati támogatóink vannak, s ez jelenti a kiadás biztonságos
anyagi alapjának megteremtését és feltételezzük azt is, hogy ezeken a
településeken különösen fontosnak tartják a pedagógusok megbecsülését.
Ezek felsorolását olvashatják a megjelenő kötet elején.
Az évek során egyre több magánszemély is támogatta munkánkat.
Rendelkezünk olyan honlappal /bár ez korántsem tökéletes/ amelyiken
követhető kiadói tevékenységünk és az egyesület működése is.
A sorozat megbecsülését jelenti, hogy bekerült a Hajdú – Bihar megyei
értéktárba. és kötetei olvashatók számtalan települési és iskolai könyvtárban.
És ami a kiadás személyi feltételét jelenti a változások mellett egyre növekvő
létszámú szerkesztői közösség segíti, hogy a kötet változatlanul színvonalas
külsőben és értékes tartalommal jelenjen meg.
Megérdemlik, hogy bemutassam Őket: a kötetszerkesztő: Dr. Balogh Lászlóné,
lektorok: Dr. Korompai Gáborné és Szikszainé Dr. Nagy Irma.
Szerkesztők: Dr. Gerencsér Attila, Kálmán Antalné, Dr. Jagusztinné Dr. Újvári
Klára, Janóczki József, Juhász Sándorné, Kapronczi Mihályné, Dr. Kornya
László, Kósáné Dr. Oláh Julianna, Dr. Martinák Jánosné, Németné Dávid Irén,
Raffay Zoltánné, Szabó Lászlóné, Olajos Istvánné, akik változatlanul díjazás
nélkül végzik ezt a nem kevés időt és figyelmet igénylő munkát. Tördelő
szerkesztőnk pedig Veres Hajnalka
Mindezek mellett azon vagyunk, hogy újabb kapcsolatokat építsünk ki, mind az
országon belül, mind az országon kívül.
Az előző évben és az idén ezért látogattunk el Eger, Miskolc, Mezőkövesd,
Békéscsaba, Gyula több iskolájába és Kolozsvár, Szamosújvár, Nagyenyed,
Gyulafehérvár magyar tannyelvű oktatási intézményeibe.
Ezen szervezések eredményeként mutathatjuk be az idén a Pedagógusok
arcképcsarnoka XVIII. kötetét.
A kötetben lévő 100 életrajzzal immár 2050 fölé emelkedett a megírt életrajzok
száma és tíz fölé az Emlékezzünk régiekről fejezetben megjelent átfogó
visszatekintő életrajzként bemutatott nagyhírű pedagógusok munkássága.
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Az sem kétséges, hogy a bemutatott életrajzok a szakmájukban igényes és
eredményes pedagógusokról szólnak, akik sokat tettek a környezetükért, a
rábízott tanulókért. Kisugárzó egyéniségükkel példát mutattak. Neveltek,
szemléletet formáltak. Életük, életrajzuk korkép is egyben, mert az ember nem
független a kortól, amiben él, részese a történelemnek és a környezetének, így
akár kordokumentumként is kezelhetjük ezeket településhez és konkrét
történelmi korhoz köthető életeket és ezek leírását.
Ebbe a fejtegetésbe nem kívánok belemenni, meghagyom Dr. Balogh Lászlóné
kötetszerkesztőnek. De mielőtt felkérem, a részletes bemutatásra szeretném
megköszönni a támogatását minden, a kötetben említett önkormányzatnak és
magánszemélynek.
Köszönöm azt a kitartó munkát is, amit a szerkesztők tanúsítottak az év során.
Nyílván köszönöm az életrajzokat íróknak a megemlékezést, a feltáró munkát,
bízva abban, hogy ezzel együtt követendő példák is.
És köszönöm a tagságunknak az egyetértését és támogatását.
Ezek után felkérem Dr. Balogh Lászlónét a Pedagógusok arcképcsarnoka XVIII.
kötete bemutatására.
Kedves Vendégeink!
Megköszönve a kötet bemutatását, az életrajzokban szereplő pedagógusok
munkásságának méltatását, kedves kötelességemnek kell eleget tegyek:
Jelesül: Az egyesület az elnökség javaslatára alapított egy emlékplakettet,
melyet elismerésként minden évben kiadunk.
Egyrészt annak a szervezetnek, amely hosszabb ideje nyújtott
támogatásával segítette a munkánkat, a kötet kiadását.
Másrészt annak a személynek, aki több éven át rendszeresen ír
arcképvázlatot és segíti az egyesület munkáját.
Az emlékplakett és az oklevél erkölcsi díjazás, velejárója nincs.
Az idén az első kategóriában az elnökség BERETTYÓÚJFALU
ÖNKORMÁNYZATÁT találta érdemesnek, a plakettet átveszi Muraközi István
polgármester úr.
A második kategóriában SZÖLLŐSI IMRÉNÉ derecskei tagtársunkat,
kollégánkat.
Az érdemeket ismerteti Szabó Lászlóné elnökségi tagunk.
Utoljára, de nem utolsósorban tisztelettel köszönöm meg Korompai Gáborné Dr.
lektorunknak az indulásunk óta nyújtott segítségét, figyelmes és szigorú
felügyeletét és tanácsait, amivel segített tartalmassá és színvonalassá tenni
sorozatunkat. Miután szerkesztői csapatunkból kiválik jó egészséget és jó
pihenést kívánok az elnökség és a szerkesztők nevében!
Kedves Vendégek!
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Ezzel rendezvényünk végére értünk.
Köszönöm, hogy ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket, s kérem, vigyék
tovább a sorozat hírét, bízva abban, hogy újabb szerzőket és újabb támogatókat
nyerünk meg e nemes munkához.
A kötetek átvehetők az előcsarnokban a kiírt helyeken.
Mindenkinek jó egészséget és kellemes napot kívánok!
Debrecen, 2019. 10. 19.
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