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Beszámoló a Pedagógusok arcképcsarnoka XIV. kötete kiadásáról 
 
 
A Pedagógusok arcképcsarnoka sorozat XIV. kötete kiadásának előkészítése 
2014 őszén kezdődött, azzal, hogy a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 
elnöksége megkereste a korábbi partner önkormányzatokat , iskolákat és azokat 
a pedagógusokat, akik már az előző kötetekben is jelen voltak arcképvázlatok 
írásával. 
2014 őszétől 2015 május végéig folyt az anyaggyűjtés. A címünkre 
folyamatosan érkező életrajzokat a szerkesztők javították, stilizálták, tördelték a 
nyomdai kívánalmaknak megfelelően. 
2015 május végén az elnökség döntött a megjelenésről, s július végéig a 
szerkesztők nyomdakész állapotba hozták a véglegesített anyagot. 
Az eltelt idő alatt több önkormányzatot és magánszemélyt kerestünk meg   
támogatási kérelemmel. Pályázatot is nyújtottunk be Debrecen város civil 
alapjához. Ennek a célja, hogy biztos anyagi alapot teremtsünk a kiadáshoz. 
Bár nem jártunk minden alkalommal sikerrel, de a szükséges összeget 
biztosítottuk.  Elnökségünk kapcsolat teremtő munkája eredményeként több új 
iskola is bekapcsolódott az életrajz írásba. 
2015. augusztus elején szerződést kötöttünk a debreceni Kapitális Kft. nyomdai 
vállalkozással és leszállítottuk a nyomdakész anyagot, melynek nyomtatása 
2015. szept. végére elkészült. 
2015. okt. 10-én Debrecenben a Megyei Önkormányzat  Árpád termében sor 
került a kötet ünnepélyes bemutatására.  
Az eseményt zeneiskolás tanulók műsora tette emlékezetessé, az új kötetet 
Korompai Gáborné Dr. lektor  mutatta be.  
A  rendezvény végén az érdeklődők a könyvet átvehették, minthogy az írók és a 
támogató önkormányzatok és magánszemélyek is. 
A rendezvény hagyományosan nagy érdeklődésre tart számot, a közönség 
/egyesületi tagok, támogatók, írók, az életrajzokban megírt személyek 
hozzátartozói, érdeklődők/ megtöltötték a nagytermet. 
Munkálatokban résztvevők díjazás nélkül dolgoztak, az írók  egy ajándék 
kötetet kaptak, a támogatók a támogatás arányában, kötetenként 3000 Ft 
értékben. 
A megmaradt köteteket raktározzuk, az érdeklődők az egyesület címén 
beszerezhetik. 
Debrecen, 2015. október 14.                             Fülöp Mihály 
                                                                         Egyesületi elnök 


