Közgyűlési beszámoló 2015. március 20.
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Tagtársak!
Elnökségünk nevében tisztelettel köszöntöm tagtársainkat éves rendes
közgyűlésünkön.
A működési alapszabályunk szerint összehívott közgyűlésen számot kell
adni taglétszámunk alakulásáról, munkatervi feladataink teljesüléséről,
anyagi helyzetünkről. Beszámolómat így e három szempont szerint
állítottam össze.
1.Szervezeti életünk alakulása:
Örömmel kell kijelentenem, hogy bár az előző év folyamán is történt kilépés
egyesületünkből, valamint elhalálozás, taglétszámunk gyarapodott.
Számszerűen: 2012:164 fő, 2013:161 fő, 2014:167 fő, 2015: 173 fő.
A tagság összetétele nem változott. Ma is a nyugállományúak vannak
többségben, ami nem baj, sőt örülünk, ha bevonhatjuk őket, ha programjaink
kedvező visszhangra találnak.
A területi elrendeződés sem változott, a Debrecen környéki települések
tagjai vannak többségben és az aktivitásuk is dicséretre méltó.
Különösen kiemelném Hajdúszoboszló és Balmazújváros tagszervezetünket,
de gyarapodott a nyíregyházi tagszervezet létszáma is. Magas létszámmal
vannak közöttünk a földesi tagszervezet tagjai is. Elismerés illeti Halász
Ferenc, Szabó Lászlóné, Nagyné Lengyel Erika és Raffay Zoltánné
szervezőket. Öröm az is, hogy az egyéni tagok mellett intézmények is
beléptek az egyesületbe. A földesi könyvtár mellett a bárándi műv. ház is
tagunk lett, s gondolom a Karácsony Sándor Általános Iskolának is
szándékában áll.
Szerettük volna, ha az elmúlt évben Berettyóújfaluban is létre jött volna egy
tagcsoport, de sajnos nem sikerült, remélem az idén ezt pótolni tudjuk.
Szerveződésben és a tagság összefogásában sokat jelent a csoportvezetők
aktivitása, ugyan akkor a közös rendezvényeink erősítő hatása sem
elhanyagolható.
Javult a tagdíj fizetési morál is, az előző évhez viszonyítva, mintegy 2 %kal. Jelenleg 88 %-os. Viszont nem mondható ez el az 1% -ok befizetéséről,
mivel ez csökkent, az előző év81 000-ről 77000 –re.
Remélem, hogy segít ezen a közgyűlésen kiosztott felhívás, emlékeztető.
Kérem jelenlévő tagjainkat, legyenek egy kicsit határozottabbak meggyőző
munkájukban.
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Jelenthetem továbbá, hogy a tavaly megválasztott elnökség és szerkesztőség
töretlen aktivitással végzi a munkáját. Jobb munkamegosztás érvényesül, így
egyenletesebb lett a tisztségviselők terhelése is.
A munkaterv szerint beütemezett elnökségi üléseket rendszeresen
megtartottuk, ezek mindig határozatképesek voltak. Több együttes ülésünk
is volt, főleg az anyagi vonzatú feladatok eldöntésére. A szerkesztőknek
pedig
az Arcképcsarnok előkészítése adott, nem kevés tennivalót.
Reméljük, hogy a növekedett létszámmal jobban megoszlik a feladatuk.
Nyilvánosan is köszönetet kell mondjak mind az elnökség, mind a
szerkesztőség tagjainak , áldozatos munkájukért, aminek eredményeképpen
szerveződött az elmúlt év programja és jelent meg ismét színvonalas
kiadványként a Pedagógusok arcképcsarnoka XIII. kötete.
Elnökségi munkánkat továbbra is segíti Ungvári János alapító elnökünk és
Papp Gézáné, aki jelenleg az ellenőrző bizottsági feladatát is ellátja.
Köszönöm elnökhelyetteseim –Kálmán Antalné és Dr. Gerencsér Attila –
segítő munkáját is. Attila az adminisztrációs és szerkesztői munkában segít,
Kálmánné Marika pedig a szervező, kapcsolatteremtő, szerkesztői, döntés
előkészítő munkában. Az Ő segítségével szerveztük meg a rozsnyói
kirándulást és kerestük meg a debreceni Karácsony Sándor Általános
Iskolát, amellyel a tagság jóváhagyásával együttműködési megállapodást is
kötünk.
Elnökségi tagjaink az elmúlt év folyamán részt vettek egyéb rendezvényeken
is, így képviselték egyesületünket Hajdúböszörményben a Mihály János
emlékülésen, Hajdúszoboszló város rendezvényein, Kaba, Földes
rendezvényein és Győrben egy könyvbemutatón.
Anyagi helyzetünk az előző évhez viszonyítva is javult.
Erről részletesen beszámol Dr. Harkányi Károlyné pénztárosunk, akinek
köszönöm pontos és aprólékos munkáját.
Elöljáróban csak annyit, hogy decemberi egyenlegünk 1. 800 780 Ft, mely
400 000 Ft-tal több az előző évinél. Így lehetőségünk nyílik ez évben is
kedvezményes kirándulással egybekötött programot szervezni.
Az elmúlt héten pályázatot is adtunk be, közel 2.7 M. Ft összegre, aminek
reméljük nagyobb részét meg is kapjuk. Ebből szeretnénk a könyvkiadás,
rendezvény, PC számítógép és nyomtató költségeinek egy részét fedezni.
Bízunk a sikerünkben!
A pályázatírásért Farkas Jánosné elnökségi tagunk munkáját köszönöm.
A tagnyilvántartás Kovács András közreműködésével naprakész,
elektronikusan és nyomtatott formában is megtalálható.
Ez megkönnyíti a szervező, kapcsolatteremtő munkát, köszönjük.
Az adatokat feltehetnénk a honlapra, de mivel ebben szinte csak személyes
adatok vannak, nem lenne szerencsés.
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2.Könyvkiadás, névadó emlékének ápolása:
Sikeres, számomra megható és szívet melengető esemény volt a
Pedagógusok arcképcsarnoka XIII. kötete megjelenése. Az ehhez vezető
munka viszont sok személy együttműködését igényelte. Az általános
dicsérettel méltatott kiadvány kitartó és körültekintő szerkesztői munka
eredményeként jelenhetett csak meg. Ebben kiemelkedő része volt
Nyirkos Tibor kötetszerkesztőnek, Korompai Gáborné dr. lektornak,
Csermely László tördelőszerkesztőnek.
Kiemelt köszönet számukra, de minden szerkesztő számára is, akik az
előkészítésben részt vettek. Személy szerint Csiha László, Halász Ferenc,
Kálmán Antalné Dr. Kornya László, Szikszainé Dr. Nagy Irma, Szőlősi
Imréné
szerkesztőségi tagoknak, valamint Ungvári János alapító
főszerkesztőnknek.
A szerkesztésben közreműködők száma reményeink szerint növekszik,
mivel bekapcsolódik Dr. Gerencsér Attila és Polgárról Olajos Istvánné.
A 149 életrajzzal így 1550 fölé emelkedett a megírt arcképvázlatok száma.
Az írásban az elmúlt évben is több, mint 120 szerző vett részt.
Kiemeltnek mondható az anyagi támogatás is. Növekedett mind az egyéni,
mind az önkormányzati támogatás összege . A kettő együtt meghaladta az
1.5 M Ft-ot.
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzatnak köszönhetően a környezet is
reprezentatív volt. Remélhetően ez évben is megkapjuk az Árpád-termet. Az
ünnepség szervezésében és előkészítésében részt vett az elnökség és
szerkesztőség minden tagja.
Névadónk emlékének ápolásaként külön előadásra az elmúlt évben nem
került sor, de részt vettünk Földes intézményeivel a helyi rendezvényen,
bekapcsolódtunk a Lengyel Mihály emlékére szervezett rendezvénybe és
kiadványba.
Ez évben ma tisztelgünk Dr. Szabó Irma előadásával és azzal az
együttműködési megállapodással, amelyet a Karácsony S. Általános
Iskolával kötöttünk és részt szeretnénk venni a Karácsony Sándor
születésének 100. évfordulójára szervezett eseményeken.
3.Kapcsolatok építése, publicitás:
Az elmúlt év folyamán nőtt az érdeklődők száma és nőtt a taglétszám is.
Csúcsot döntöttünk életrajzok számában és a támogatásokban is.
Az önkormányzatok nemcsak adományoznak, el is viszik a számukra adható
köteteket. Sokan távoli utánrendelést is tesznek a kötet megjelenése után. A
növekedett példányszám is érdeklődőkre számíthat.
Erősödött korábbi kapcsolatunk Szarvas városával, amelyet- reméljük- előző
évi jó hangulatú kirándulásunk tovább növelt. Egyébként a kiadvány
megjelenése után a város polgármestere is gratulált.
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Reméljük hasonlóan erősödik majd kapcsolatunk Rozsnyó városával, ahol a
tavaly őszi kirándulásunk telt kellemesen. Az iskolát megismerve kedves
fogadtatásban volt részünk, betekinthettünk az ott folyó nevelő munkába, s
reméljük az írók között is köszönthetünk majd több rozsnyói pedagógust.
Örülünk annak is, hogy ezekre a kirándulásokra telt házas autóbuszokkal
mehettünk.
Folyamatos a kapcsolatunk a pártiumi városok iskoláival, bár az innen
érkező életrajzok száma lehetne több is. Azt gondolom, hogy szükséges a
folyamatos emlékeztetés az írás lehetőségére.
Az év folyamán, amint arról korábban is szóltam a megyében rész veszünk
azokon a megemlékezéseken, amelyekre meghívnak.
Lehetőséget kell találnunk arra, hogy Berettyóújfalu és környéke
pedagógusai részvételével új tagszervezetet hozzunk létre. Erre az
elnökségnek kiemelten kell gondot fordítani.
Erősödött a győri kapcsolatunk is, köszönhető Kálmán Antalné, Csermely
László és Szabó Lászlóné őszi látogatásának. Kötetünket bemutatták a
„Győri könyvszalon” rendezvényén. Az őszi kirándulásunkat további
erősítés szándékával szervezzük, kibővítve ezt egy pozsonyi és
pannonhalmai látogatással.
Meg kell becsülnünk az önkormányzatok támogatását, mert ez többszörös
haszonnal jár. Egyrészt természetesen anyagi haszonnal, de fontos, hogy a
köteteinket elhelyezzék a könyvtárakban, s fontos, hogy támogassák azokat
a pedagógusokat, akik írnak a kötetekben.
Kérem a tagszervezetek vezetőit, hogy törekedjenek erősíteni a
kapcsolatokat az önkormányzatokkal és az iskolákkal is.
Fontos lenne előre lépnünk azon kezdeményezésünkben, miszerint célunk
emléktáblák elhelyezése, tantermek elnevezése azon pedagógusokról, akik
életrajza köteteinkben megjelent.
Kívánatos lenne az iskolák igazgatóinak megkeresése, s az intézményi
évfordulók felhasználása erre célra.
Szép példája látható ennek Kaba és Földes iskoláiban, felvetődhet a velük
való együttműködési megállapodás megkötése is. Publicitásunk javulóban
van. A honlapunk folyamatosan bővül, karban tartott, sokan kedvelik is. Az
elnökség foglalkozott azzal a gondolattal, hogy felteszi a honlapra a már
megjelent köteteket. Mivel utánnyomást nem tervezünk, ez üdvös lenne,
ugyanakkor a szerzői jog e téren nem teljesen tisztázott. A technikai feltétel
biztosított, csak döntés kérdése az egész.
Eseményeinkről a megyei sajtó tudósít, néhány helyi folyóiratban is
olvasnak rólunk. Köszönhető ez lelkes tagjainknak, mint pl. Halász
Ferencnek, Vmirjáncki Józsefnek. Szeretnénk, ha tovább bővülne a
településeken megjelenő újságokban az egyesületről való tudósítás.
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Lezárva a tartalmi beszámolót, ismételten megköszönöm az elnökség
nevében a tagság támogatását, s köszönöm az elnökség tagjainak, a
szerkesztőség tagjainak, a tagszervezetek vezetőinek segítőkész támogatását,
munkájukat.
A közgyűlés helyéhez kapcsolódva köszönöm a DAB igazgatóságának a
megbeszéléseinkhez és közgyűlésünkhöz a hely térítés mentes biztosítását.
Végül hagyományainknak eleget téve szeretném tisztelettel köszönteni a
kerek évfordulós tagjainkat, kívánva nekik jó egészséget, örömet minden
napjaikban, fájdalom mentes ízületeket, éleslátást és türelmet az unokák
gardírozásához!
2015-ben :
70 évesek:
Kapornai Andrásné Berettyóújfaluban
Kálmán Antalné Debrecenben
Kiss Lajosné Kabán
Kósáné Dr Oláh Júlia Nyíregyházán
Dr. Cs Nagy Gábor Debrecenben
75 évesek:
Csermely László Debrecenben
Dr. Dancs Sándorné Nyíregyházán
Hári Margit Püspökladányban
Kondacs Mihályné Szarvason
Korompai Gáborné dr. Debrecenben
Molnár Pál Hajdúböszörményben
Rétvári Sándor Budapesten
Stefán Miklós Debrecenben
80 évesek:
Csatáry Tiborné Nyíregyházán
Dr. Daróczi András Hajdúböszörményben
Nyirkos Tibor Püspökladányban
Szabó György Debrecenben
Varga Lajosné Debrecenben
8 85 évesek:
Márton Józsefné Hajdúszoboszlón
Dr. Ötvös László Debrecenben
A felsoroltakon kívül köszöntöm még legidősebb tagtársunkat: Dr.
Porcsalmy Jánost, aki mivel 1917 június 26-án született, ez évben lesz 98
éves.
Isten éltesse mindannyiójukat!
5

Köszönöm a tagtársak figyelmét, a pénzügyi beszámoló és az ellenőrző
bizottság véleménye ismertetését követően kérem a 2014. évről szóló
beszámoló elfogadását.
Debrecen, 2015. március 20.
Fülöp Mihály
Egyesületi elnök
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