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 KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET 4024 Debrecen, Rákóczi u. 63.; Tel: 52/319-706 ill. 30/998-0785; e-mail: hatar3@t-online.hu Számlavezetőnk: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. Számlaszámunk: 60600084-10053236                    Adószámunk: 18990085-1-09   Tisztelt Tagtársak! Hölgyeim és Uraim!  Egyesületünk elnöksége nevében örömmel és tisztelettel köszöntöm Önöket éves rendes közgyűlésünk alkalmával. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket is:   Dr. Sári Mihály professzor urat és Dr. Páles Zsolt professzor urat a DAB elnökhelyettesét Javaslom a közgyűlés levezető elnökének megválasztani: Dr. Gerencsér Attila elnökhelyettesünket.  Szavazás:     …..  Beszámoló a KSPE 2017. évi munkájáról Szervezeti élet:  Újabb fontos esztendő értékeléséhez érkeztünk, s ez számomra, és ahogy elnézem tagságunkat, számotokra is az idő egyre gyorsabb múlását jelenti. A 2017-es év, bár nem volt kiemelt, jubileumi és mégis sok szervezéssel, különösen az elnökség számára jelentős időt igénylő elfoglaltságokkal járt. Irányadó az év elején elfogadott munkaterv volt, melynek minden beütemezett programját megtartottuk. Ezeken az érintettek majdnem hiánytalanul vettek részt. Hat alkalommal tartottunk elnökségi ülést, mely rendszerint kibővített elnökségi volt, mivel a szerkesztőink, lektor és tördelőszerkesztő is részt vettek, lévén, hogy legfontosabb témánk folyamatosan az új kötet szerkesztése, kiadásának előkészítése volt. / e munkáról később külön szólok/. Üléseinkről rendszeresen jegyzőkönyvet vezetünk, amelyeket irattárunkban őrzünk. Ez a feladat Gerencsér Attilára hárul, de közreműködött Szabó Lászlóné és Kálmán Antalné is. Az elnökség a több éve kialakult munkamegosztás szerint végzi munkáját. Szervezésben sokat támaszkodok Kálmán Antalné elnökhelyettesünkre.  Egyesületünk ügyei mellett a Magyar Pedagógiai Társaságban is képviseli szervezetünket. Egyre eredményesebben képviselik csoportjaikat a tagszervezetek vezetői, segítve ezzel a vezetőségi munkát és tervezett programjaink sikeres végrehajtását, valamint az önkormányzatokat támogatási döntéseikben. A tagnyilvántartás is naprakész, dokumentálva a ki és belépéseket is, hagyományosan Kovács András munkájának köszönhetően, s egyben a Hírlevél szerkesztése is sikeresen megvalósított vállalt feladata. A jelenleg érvényes dokumentumok alapján taglétszámunk 213 fő, az elmúlt év folyamán kilépett: 11 fő, felvettünk: 10 főt és meghalt:1 fő. 
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Több év távlatában csekély mértékű, de folyamatos gyarapodás látható, s reméljük a következő belépőknek és a hosszú életnek köszönhetően, ez a folyamat tovább tart. Ki kell emelnem azt is, hogy a létszám növekedése mellett dicséretes a tagság aktivitása, hiszen a két nagy rendezvényünkön is /közgyűlés, könyvbemutató/ szép számmal jelentek meg, de egyéb alkalmakkor / kirándulás, csoport rendezvények Debrecenen kívül/ is dicséretes a megjelenésük. Örömmel jelenthetem azt is, hogy anyagi helyzetünk az elmúlt évben is stabil volt. A korábbi évek felhalmozásainak, az önkormányzatok támogatásának, a tagság tagdíjfizetési fegyelmének, magán személyek támogatásának, 1%-os befizetéseknek köszönhetően fedezni tudtuk nyomdai kiadásainkat, kirándulásainkat, irodaszer vásárlásainkat, sőt társszervek hasonló kiadási tevékenységéhez is tudtunk támogatást adni. A közhasznúvá válás pedig jelentős jogi tényező az 1%-os támogatások megnyeréséhez. Örülök, hogy ez a cél több évi jogi útvesztők legyőzésével az elmúlt év folyamán teljesült. Pénzügyeinkről részletes tájékoztatást ad Dr. Harkányi Károlyné pénztárosunk, aki időigényes munkát végez, naprakészen vezeti a ki és bevételt, kezeli a pénzügyi nyilvántartásunkat, amiért köszönet illeti.  A Pedagógusok arcképcsarnoka kiadványról röviden:  A XVI. kötettel 1850 felé emelkedett a névcikkek száma. A kötet előkészítése, az életrajzok szerkesztése az írókkal való kapcsolattartás, tördelés, nyomdai előkészítés szinte egész évi munkánkat átszövi. Örvendetes, hogy ennek eredményeként 2017-ben is hagyományainknak megfelelően színvonalas kiadványt tudtunk az érdeklődők kezébe adni. Személy szerint ez köszönhető Szikszainé Dr Nagy Irma kötetszerkesztőnek, Janóczki József és Csermely László tördelő szerkesztőknek, Korompai Gáborné Dr, lektornak, valamint minden szerkesztőnek: Kálmán Antalné, Dr. Gerencsér Attila, Dr. Balogh Lászlóné, Dr. Kornya László, Szöllősi Imréné, Olajos Istvánné, Jagusztinné Dr Ujvári Klára, Kósáné Dr. Oláh Julianna, Janóczki Józsefné, Szabó Csilla közreműködőknek. A 2018-as évben, mivel Szikszainé Dr. Nagy Irma mentesítését kérte a kötetszerkesztői feladat alól, az új kötetszerkesztői feladattal Dr. Balogh Lászlónét bíztuk meg, aki ezt elvállalta, az írókkal való kapcsolattartást, koordinálásukat pedig Dr. Gerencsér Attila végzi. Szikszainé Dr. Nagy Irmának pedig több éves igényes vezető szerkesztői munkáját nagyrabecsüléssel köszönjük meg, kiegészítve azzal, hogy együttműködésére továbbra is számítunk. Hasonlóan köszönet illeti Csermely László tördelőszerkesztőnket, aki egészségügyi problémáira hivatkozva kérte mentesítését. Az életrajzok eredetét számolva változatlanul megyénk és Debrecen a nagyobb létszámú, de változatlan aktivitással van jelen: Szarvas, Győr, Nyíregyháza, 
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Hajdúszoboszló, Karcag, Berettyóújfalu, Nógrád megye. Ez évben pedig számíthatunk újabb határon túl lévő iskolákra. A XVI. kötetet az is vonzóvá tette, hogy az emlékezzünk a régiekről fejezetben Szabó Magda életrajzát adtuk közre. Emlékezetes és színvonalas volt a könyvbemutató rendezvénye, köszönhető a Dóczi Gimnázium és a Kodály Z.  Zeneiskola tanulóinak, Korompai Gáborné lektornak  és a helyszínnek, ami a korábbi évektől eltérően nem volt díjmentes, közel 100.000 Ft-ba került. A rendezvény előkészítésében számíthattunk több tagtársunk segítségére is, amit ezúton is köszönök. Jelenleg gőzerővel folyik a XVII. kötet előkészítése, amihez minden résztvevőnek kitartást kívánok. Mindezek mellett továbbra is  azt kérem tagtársainktól, hogy legyenek aktívak a megörökítésre alkalmas személyek felkutatásában, megírásukra is biztatnék mindenkit, a s hogy a lúd  kövér legyen az 1%-os támogatások megszerzésében is előrelépést várunk.  A kapcsolatépítésről, programjainkról:  Elnézve a jelenlévőket, úgy látom, hogy tagságunk kitartó és érdeklődő. A kor összetétel nem változott, alig fiatalodtunk az eltelt év alatt. Kapcsolataink állandósultak és szélesedtek. Egyrészt állandósult író gárdánk és a támogató önkormányzatok száma, másrészt nőtt az érdeklődők száma. Van, aki a megjelent kötet hatására kapcsolódik be munkánkba, van, aki a honlapról szerzett információ után jelentkezik, és vannak intézmények, amelyeket mi keresünk meg.  - Kapcsolatteremtő látogatást tettünk az elnökséggel máj. 25-26-án Karcagon, Salgótarjánban,  Füleken. Ezekben a városokban bemutatkoztunk az iskolákban, összekötőket keresve. Bemutatkozásunk mellett a már megjelent életrajzi írások alapján idéztük fel a két város hajdani pedagógusainak emlékét.  - Júniusban számos érdeklődő jelenlétében ismertettük az egyesület tevékenységét és a Karacs Múzeum vezetésével karöltve megemlékeztünk az eddigi köteteinkben megjelent püspökladányi kötődésű pedagógusokról. Megtekintettük a Mindenki című Oskar-díjas filmet, majd beszélgettünk az iskola filmbeli és jelenlegi világáról.   - Az őszi nagyobb lélegzetű akciónkon pedig 38 fővel kirándultunk Szeged- Szabadka-Makó városokba, itt iskolákat kerestünk, felkérve őket a csatlakozásra és természetesen jó hangulatú városnézések is történtek. Ezt a programot eredetileg a munkaterv szerint Kolozsvárra terveztük, de a kanyaró járvány miatt változtatnunk kellett, amit nem bántunk meg.  
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-  szept. 23-án tagtársaink részt vettek a földesi Karácsony Sándor megemlékezésen,   - az elnökség több tagja szept. 24-én és nov. 29-én a Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Intézete által szervezett, 100 éves a debreceni pedagógia című, Karácsony Sándorról tartott konferenciáján vett részt.  Ez évben pedig, bár ez az elfogadandó új munkaterv része, de meg kell említenem a két rendezvényt, jelesül: Jan 22-én Hajdúböszörményben Csiha László volt tagtársunk és elnökségi tagunk emlékére szervezett rendezvényt, amelyen a bemutatott „Tiszta öröm” címmel megjelent emlékkönyv kiadásához mi is hozzájárultunk, valamint február 1-jén Nyíregyházán a megye és város védnökségével rendezett bemutatkozó emlékezést, amit Raffay Zoltánné elnökségi tagunk szervezett, amiért köszönet illeti. Az év folyamán a honlap és a hírmondó mellett tudósított munkánkról a Karcagi Hírmondó, a Nógrádi Hírlap, a hajdúszoboszlói Szókimondó, a Hajdú-Bihari napló, a Kelet-Magyarország. Pályázati figyelőnk és pályázat írónk Farkas Jánosné elnökségi tagunk, már ebben az évben is benyújtottunk egy pályázatot, az elkészítésért köszönet illeti Klárikát. Mind az elhangzottakban, mind a tagság szervezésében jelentős szerepe van az egyre eredményesebben tevékenykedő csoportvezetőknek, akik munkáját köszönöm és kérem Őket további segítségre, mind a szervezés, mind az önkormányzatokkal való kapcsolattartás, mind a szerzők felkutatásában és az elhunyt jeles pedagógusok emlékének megörökítésében. Támogatóink között külön köszönetet kell mondanom  a DAB elnökségének, amiért –immár több éve –lehetővé teszi, hogy rendezvényeinket /elnökségi ülések, taggyűlés/  mindig ebben a  a szép környezetben tartsuk. A hely biztosítása mellett az itt dolgozó munkatársak kedves segítségével mindig  az eseménynek megfelelően  berendezett teremben tartva rendezvényünket.  Tisztelt Tagtársak! Amint azt szemléltettem az elmúlt év sem volt esemény mentes. Azt gondolom szervezetünk tovább erősödött, ismertsége nőtt. Anyagi alapunk szilárdnak mondható. Mindez köszönhető az elnökség – szerkesztőség tagjaink, alelnökeinknek  és a tagság segítő aktivitásának. Köszönet érte.  Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 2. 2018. év munkatervének ismertetése:  Fülöp Mihály 3. Beszámoló a 2017-es gazdasági évről, 2018 költségvetése. 4. Az ellenőrző bizottság jelentése. 5. Szavazás a beszámolóról és a pü. beszámolóról 
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6. Szavazás a 2018-as év munkatervéről. 7. Köszönetnyilvánítás az eredményes együttműködés miatt: Kálmán Antalné /Marika/ amellett, hogy energikusan szervezi az egyesület munkáját, kapcsolatot tart a tagság jelentős részével, több önkormányzattal. irókkal  és szerkesztőkkel. Aktív a szerkesztői munkában és az elnökségben is. Folyamatosan tartja a  kapcsolatot a DAB munkatársaival a Magyar Pedagógiai Társulattal, A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete oktatóival.  Emlékplakett : Javaslatunkra a DAB elnöksége emléklapot adományoz Kálmán Antalné részére DAB és az egyesület, MPT közötti kapcsolat tartásáért. Gratulálunk az emléklaphoz és ezalkalommal is köszönjük aktivitását. Az emléklapot átadja:Dr. Páles Zsolt professzor úr a DAB elnökhelyettese. Az elnökség döntése: Köszönete jeléül az elnökség egyesülti emlékplakettet adományoz: Az emlékplakett adományozására az októberi könyvbemutatón kerül sor.  8. Megemlékezés születési évfordulókról:               


