Feljegyzés
a 2015-03-20-án a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület hivatalos taggyűlését megelőző
eseményekről.
Az egyesület elnöke köszönti a taggyűlésen megjelenteket, valamint a Karácsony Sándor Általános Iskola
igazgatóját és helyettesét. Ezt követte az iskola tanulóinak műsora.
1. részlet Karácsony Sándor művéből
2. népdalcsokor
3. Mécs László: A királyfi három bánata
4. hangszerjáték
A műsort követően bemutatkozó Urbán Antalné Igazgatónő örömét fejezi ki az egyesülettel létrejövő
együttműködést illetően.
Az elnök megköszöni a tanulók közreműködését, az Igazgatónő és helyettesének megjelenését.
A folytatásban javaslatot tesz a levezető elnökre Gerencsér Attila elnökhelyettes személyében. A
tagság egyöntetű támogatásával a levezető elnök megválasztásra került. A levezető elnök
megállapítja a közgyűlés határozatképtelenségét, így azt az alapszabálynak megfelelően későbbi
időpontra hívja össze.
Javasolja a tagságnak, Karácsony Sándor: Magyar Nevelés c. műve alapján készült előadás
meghallgatását.
Előadó: dr Szabó Irma egyetemi tanár
Néhány gondolat az előadásból:
Az előadó maga vallja, nem volt egyszerű megismerkednie Karácsony Sándor műveivel. Kezdetben a
kötelesség, majd egyre inkább a kíváncsiság hajtja. Földesen ismerkedett meg Karácsony Sándor
rokonságával, és elkezdte műveit olvasni,az általa leírt gondolatokat ízlelgetni, mint az alábbiak.
„Enni kell, de olvasni muszáj” „Azért még dolgozhatunk össze, hogy nem vagyunk egyformák”
Karácsony Sándor mindig a magyar társadalom valóságából indult ki. A Magyar Nevelés c. mű
összefoglalja mindazt, amit Ő maga vall. Hét fejezetben foglalta össze gondolatait.
Hármas feladat:
1. Modern nevelés (hívószavai-másik ember, fejlődő ember viszonya a másik emberhez,
autonóm személyiség, ismeri a megértés titkát.) A magyarul és magyar módon folyó nevelés
lesz modern nevelés.
2. Magyar mód (a magyar valóságba gyökerezve adjuk át.)NEVELÉS ________ NÖVEKEDÉS
Értelmiség helyett, a „BÖLCSEK” feladata a nevelés.
3. Hatékony nevelés ( azokat az elveket érvényesítjük amelyek a XX. sz.i. előrelépéshez fontosak.)
Karácsony Sándor a nevelést egy szinttel feljebb emelte. (finn példát hoz)
Gerencsér Attila megköszöni az előadást, s utal rá, hogy ez méltó folytatása az előző időszakban hallott
előadásnak.
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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2015-03-20 napján megtartott közgyűlésén.
Jelen van az egyesület tagsága a mellékelt jelenléti ív szerint.
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat
1. Elnöki beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról
2. Pénzügyi beszámoló /Harkányi Károlyné/
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról
4. A 2015. évi Munkaterv ismertetése
A tagság a napirendi pontokat elfogadta.
A levezető elnök javaslatot tesz a jk vezető /Szabó Lászlóné/ és a jk. hitelesítők/Farkas Jánosné és Papp
Gézáné/ személyekre. A tagság támogatta személyüket.
1/2015. (03. 20.) KSPE határozat
A határozatképtelenség miatt újra összehívott közgyűlés döntése alapján jegyzőkönyvvezető: Szabó
Lászlóné, hitelesítők: Farkas Jánosné és Papp Gézáné
1. Az elnök beszámolója mellékelve. Kivonat a szóbeli beszámolóból:
Az egyesület taglétszáma folyamatos növekedést mutat. A tagok között a nyugállományúak vannak
többségben. A Debrecen környéki tagszervezetek aktívak, kiemelt-Hajdúszoboszló, Földes,
Balmazújváros. Intézmények is beléptek az egyesületbe. Berettyóújfaluban nem jött még létre
tagszervezet, ezt szorgalmazni kell folyamatban van. A tagcsoport vezetők mellett a közösség is
vonzerővel bír. Javult a tagdíjfizetési morál (88%). Ez nem mondható el az 1%-ról. A tavaly évben
megválasztott elnökség és szerkesztőség egyenletes leterheléssel dolgozik. Elnökségi munkánkat segíti
Ungvári János és Papp Gézáné volt elnökök. Köszönet az elnökhelyetteseknek /Kálmán Antalné,
Gerencsér Attila/. Az elnökség tagjai részt vettek több külső rendezvényen/Földes, Kaba, Győr/. Anyagi
lehetőség van az elkövetkezőkben is a kirándulások támogatására. Pályázatot adtunk be 2900 e Ft –ra
könyvkiadás, kirándulás ügyvédi díj támogatásra. Méltó ünnepség volt a 13. kötet megjelenése,
köszönet ezért Nyirkos Tibor, Korompai Gáborné és Csermely László munkájának. A megírt
arcképvázlatok száma 1550 fölé emelkedett. A támogatások nőttek. Szervezésben részt vett az elnökség
minden tagja. Bekapcsolódtunk a földesi kiadvány támogatásába. Erősödött a kapcsolat Szarvas,
Nyíregyháza, Győr városokkal, s reméljük hasonlóan erősödni fog Rozsnyó városával. Pácim várossal a
kapcsolat élőbbé tétele szükséges. A tagszervezetek vezetői erősítsék a kapcsolatot az
önkormányzatokkal , iskolákkal és helyi lapokkal. Példa értékű ebben Kaba és Földes. Elhatározás a
korábban megjelent kötetek elektronikus elérhetőségének biztosítása. Az elnök végezetül megköszöni az
elnökség munkáját, a DAB székház térítésmentes biztosítását.
2.Pézügyi beszámoló
Harkányi Károlyné köszönti a taggyűlés résztvevőit. Három év vonatkozásában mutatja be a
gazdálkodást. Kiemeli a támogatásokat, melyek növekedést mutatnak az egyéniek is.
Az egyenleg 2014 december 31-én 1 800 780 Ft.
Bevételek alakulása:

intézményi támogatás:
564 000

egyéni támogatás:
955 500

tagdíj:
240 500

1%-os felajánlás:
77 542

adóból:
7 586

kamatbevétel:
2 920
Összesen:
1 848 048
Kiadások alakulása:

irodaszer ,egyéb:
40 190

igénybe vett szolgáltatások: posta
39 650
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könyvelés

személyszállítás

egyéb

bankköltségek

könyvkiadás

egyéb
Összesen:
A tagság létszáma: 173 fő. A kiadott könyv 1000 db.
A levezető elnök kérésére a tagság a beszámolót elfogadta.

45 720
243 900
52 760
16 647
868 350
142 495
1 449 712

2/2015. (03. 20.) KSPE határozat
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága a 2014. évi elnöki beszámolót és a pénzügyi
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról.
Az Ellenőrző Bizottság létszáma ismét 3 fő. Új Imréné elhunyt kolléga helyére került új ember. Rozika
emlékét őrizzük, az elkövetkező elnökségi ülésen rá fogunk emlékezni. Nagyné Lengyel Erika már nem
elnökként, de ugyanolyan aktivitással részt vesz a munkában. Az ülésekről rendszeresen jegyzőkönyv
készül,ezek az irattárban kerülnek elhelyezésre. A könyvkiadás ütemezett.
A tagnyilvántartás naprakész. A tagdíj összege 1500 Ft. Az elmúlt évben 5 tagtársunk elhunyt, a létszám
2014 dec. 31.-én 173 fő, növekedést mutat. A pénzügyi dokumentumok szabályszerűek, könyvelő által
igazoltak. Folyamatban van a mérlegkészítés.
A tisztségviselők díjazásban nem részesülnek. A kirándulások az egyesület ismertségét és hírnevét is
növelik, kiemeli Rozsnyó iskolai fogadtatást. A gazdálkodás a 350/2011(XII.31.) rendelet szerint
átgondolt és költségtakarékos. Az Alapszabály 7. fejezetének befejező passzusát az új rendelet tükrében
hatályosítani szükséges.
A levezető elnök megszavaztatja az alapszabály módosítását és elfogadását. Egyhangú szavazás a tagság
részéről.
3/2015. (03. 20. ) KSPE határozat
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága az alapszabály hatályosítása érdekében a
jogszabályi változások átvezetését egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolójával
együtt.
4. A 2015. évi munkaterv ismertetése./a jk.melléklete, mely kiegészül a berettyóújfalui kihelyezett
üléssel./
A Karácsony Sándor Általános Iskolával megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás ismertetése./
A jk. mellékletét képezi/.
A levezető elnök javasolja a tagságnak a 2015. évi munkaterv, ill. az Együttműködési Megállapodás
elfogadását. A tagság mindkettőt támogatta.
4/2015. (03. 20. ) KSPE határozat
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága az egyesület 2015. évi munkatervét egyhangúlag
elfogadta.
Kerek évfordulós tagok köszöntése:
70 évesek:
Kapornai Andrásné Berettyóujfalu
Kálmán Antalné - Debrecen
Kiss Lajosné – Kaba
Kósáné Dr Oláh Julia – Nyíregyháza
Dr CsNagy Gábor- Debrecen
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75 évesek:
Csermely László – Debrecen
Dr Dancs Sándorné - Nyíregyháza
Hári Margit-Püspökladány
Kondacs Mihályné – Szarvas
Korompai Gáborné dr –Debrecen
Molnár Pál –Hajdúböszörmény
Rétvári Sándor- Budapest
Stefán Miklósné Debrecen
80 évesek:
Csatáry Tiborné - Nyíregyháza
Dr Daróczi András Hajdúböszörmény
Nyirkos Tibor – Püspökladány
Szabó György – Debrecen
Varga Lajosné – Debrecen
85 évesek:
Márton Józsefné – Hajdúszoboszló
Dr Ötvös László – Debrecen
Dr Porcsalmi János tagtársunk 1917 julius 26-án
egyesületünk legidősebb tagja.

született , ez évben lesz 98 éves , Ő

Hozzászólás: Kálmán Antalné elnökhelyettes
Az elnökség és a szerkesztőbizottság az előző évi választáskor bővült. Mindenki lelkiismeretes munkát
végez. Külön megköszöni az elnök munkáját, különösen azt, amit a kapcsolatbővítés terén végez. A mai
napon is tartalmas délelőttöt töltött el a tagság.

A levezető elnök megköszöni a tagság jelenlétét, az ülést bezárja.

Kmf:

Szabó Lászlóné jk. vezető

Farkas Jánosné jk. hitelesítő

Papp Gézáné jk. hitelesítő

Mellékletek:
1. Jelenléti ív
2. 2014. évi beszámoló
3. Pénzügyi beszámoló
4. Ellenőrző Bizottság beszámolója
5. 2015. évi munkaterv
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