
 KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET 4024 Debrecen, Rákóczi u. 63.; Tel: 52/319-706 ill. 30/998-0785; e-mail: hatar3@t-online.hu Számlavezetőnk: Tiszántúli 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 az éves, rendes közgyűlésünk alkalmával. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket is , valamint: Dr.  Pornói Imre főiskolai tanár urat. Mint ahogy minden évben szokás, ez évben is megemlékezünk Karácsony Sándor munkásságáról. Ez alkalommal Dr. Pornói Imre előadásával, melynek témája: Karácsony Sándor és a népiskolai oktatás. A februári elnökségi ülésen Lengyelné Gabika adott nekem egy Hajdúböszörményben kiadott  1942.dec. 25-én megjelent újságot, melyben egy olyan , pedagógusoknak tartott értekezletről tudósítanak, melynek előadója Karácsony Sándor volt. Ebben a pedagógusok hívatásáról  beszélt és a nevelés céljáról. Hármas célt fogalmaz meg: európait, mint a másik ember megismerését, nemzetit  : tudatosítani, mit jelent magyarnak lenni és olyan reform alkotást: mely a nevelést XX. századi modern neveléssé teszi. Ezen bevezetéssel kérem fel Dr. Pornói Imrét előadásának megtartására.  Létszám megállapítása, levezető elnök megválasztása: Dr. Gerencsér Attila.  Beszámoló a KSPE 2018. évi munkájáról  Szervezeti  élet:  Örömmel mondanám, hogy a 2018-as évet  is szerencsésen átvészeltük, de nem mondom, mert ezzel nyűgnek tartanám az idősödést jelző évek sorát, de nem az, hiszen a mindennapok annyi tennivalót jelentenek folyton, hogy nem gondolkodunk azon, hogy fáj, vagy unalmas a mindig ránk köszönő holnap, hanem tesszük a dolgunkat, amiből az elmúlt évben is volt elég. Következetesek vagyunk és amit közgyűlésünkön tavaly márciusban elfogadtunk, azt munkatervünk szerint maradéktalanul megvalósítottuk. 



Hat alkalommal tartottunk vezetőségi ülést, bevonva a döntésekbe a szerkesztőség tagjait is.  A megjelenés majdnem száz százalékos volt, rendszeresen vezettünk jegyzőkönyvet is, melyeket az irattárban őrzünk. Témáink a munkaterv aktualitása mellett az arcképcsarnok kiadvánnyal kapcsolatos problémák megoldása, nyomdai munka, rendezvényeink voltak. Ezen alkalmakkor időt szakítottunk még a tagjaink éppen aktuális  születésnapjáról, névnapjáról való megemlékezésekre is. Az év során is biztos támasznak számítottak a döntés előkészítésben, probléma megoldásában, viták tisztázásában alelnökeink: Dr. Gerencsér Attila és Kálmán  Antalné és a tagszervezetek vezetői: Szabó Lászlóné, Kovács András, Raffay Zoltánné, Gyula Ferencné, Németné Dávid Irén, Lövei Ilona és Lengyel Istvánné. Kálmán Antalné és Gerencsér Attila, az alelnöki tetendők mellett szervesen kiveszik a részüket rendezvények előkészítéséből és az életrajzi kötet előkészítő, szerkesztői munkájából. A tagszervezet-vezetők pedig nagy aktivitással szervezik a helyi és központi rendezvényeket, segítenek a tagdíjak beszedésében, önkormányzati kapcsolatok keresésében, támogatók, életrajzírók felkutatásában. Alelnökeink aktivitásának köszönhetően élő a kapcsolatunk a Magyar Pedagógiai Társasággal is. Változatlanul naprakész a tagnyilvántartás, szabályos a tagfelvétel és a kilépés is, határidőre elkészült az egyesületi hírlevél is. Ez köszönhető Kovács András elnökségi tag szorgalmának. A kibővített elnökség létszáma 28 fő, Ők segítik munkánkat ötleteikkel, kritikai észrevételeikkel. Jelenlegi létszámunk: 213 fő. Az elmúlt év folyamán kilépett 10 fő, elhunyt 4  fő, belépett 14 fő. /  Elhunytak: Vida Lajos Hajdúszoboszló, Kovács Sándorné Kisar, Sípos János Püspökladány, Zsírosné Pongor Magdolna Létavértes./ Az elmondottak alapján tagságunk létszáma stabilnak mondható, az aktivitás pedig egyenesen dicséretes, hiszen minden rendezvényünkön nagy létszámmal vesznek részt / közgyűlés, októberi könyvbemutató, őszi kirándulás/. Az idős, vagy beteg tagtársainkat pedig tájékoztatják eseményeinkről, az egyesület munkájáról. De azt látom az internetes tájékoztatók alapján, hogy honlapunkat is szorgalmasan látogatják, innen is informálódnak. Amúgy a honlapunkon   követni lehet eseményeinket. Fent van mind a XVIII kötet, jegyzőkönyvek, rendezvényeinkről készült fotók  pénzügyi beszámoló, munkaterv. Nem egyszer érkezik ezen az úton is hozzám levél, kérés, vélemény. Az év folyamán a megyei sajtó / Napló/ és a helyi  újságok is több tájékoztatást adtak, mint korábban / Napló, Kelet-Magyarország, Szókimondó –Hajdúszoboszló, Nyugdíjas élet – Nyíregyháza, Püspökladányi Hírek /. 



Köszönöm közreműködését azon tagtársaknak /Vmirjanszki Józsefnek, Kiss Erzsébetnek, Tarr Józsi  bácsinak/ akik a cikkeket megírták. Örömmel jelenthetem azt is, hogy anyagi helyzetünk az elmúlt évben is stabil volt, sőt némiképp javult. Tőkénk az év végére meghaladta a 2,6 M Ft-ot. Köszönhető ez a korábbi évek felhalmozásának, a tagdíjfizetések pontosságának, az 1%-os támogatásoknak, az egyéni és önkormányzati támogatásoknak. Ez utóbbi kiemelkedően kedvező számunkra. Az elmúlt év folyamán 17 önkormányzati pályázatra több mint 800.000 Ft támogatást kaptunk. Ez is azt jelenti, hogy munkánkat ismerik, nagyra becsülik és tagjaink is aktívak a kapcsolatok keresésében. Ezért tudtunk az év folyamán eszközöket vásárolni, kirándulást fizetni és nem okozott gondot a nyomdai költség kifizetése. Kösznetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ily módon segítik munkánkat. A pénzügyeinkről részletes tájékoztatást ad Dr. Harkányi Károlyné pénztárosunk, aki időigényes munkát végezve vezeti naprakészen a ki és bevételt, kezeli pü. nyilvántartásunkat. Munkáját köszönjük.   A Pedagógusok arcképcsarnoka kiadványról röviden: Megnyugtató, hogy folyamatosan van anyagunk az életrajzi kötet kiadásához. Egyrészt a kötet népszerűségének köszönhetően újabb és újabb érdemes pedagógus munkájáról való megemlékezéssel van témánk, másrészt mindig találunk, úgymond „grafomán” emlékezőt, aki megfogalmazza egy-egy a helyben érdemeket szerzett volt pedagógusról alkotott közösségi véleményt. Így rendszerint több a jelentkező, mint amire az év folyamán megjelentetési lehetőségünk van. Az elnökségi határozat szerint évente 100 + 2 életrajz jelentethető meg, praktikusan a terjedelem és a felhalmozódó munka miatt. Ehhez tartjuk is magunkat, így mindig szükséges az átcsoportosítás a következő  évre. Az előző évben közel 20 életrajz maradt ki, amelyek majd a XVIII. kötetet gazdagítják , s ebben az évben pedig rekord gyorsasággal már március közepére betelt a 100 hely a készülő köteteben. A beérkező életrajzok változatos minőségűek, ezért a szerkesztőknek bőven akad tennivalójuk, amíg a végső formáját elnyeri a beküldött emlékezés. Ezért is köszönet minden szerkesztőségi tagnak, hiszen sok tennivalójuk van, mely időt és energiát igényel, ráadásul mindez díjazás nélküli munka. Bátran mondhatom, hogy a megjelenő kötet szakmailag is elismerést érdemel és a személyes hangvétel megőrzésével érzelmi kötődést is kivált. 



Többek között ezt fogalmazza meg Trencsényi László a MPT elnöke egy Nógrád megyei ajánlás szövegében. A megjelenés ünnepélyes formája is nagy érdeklődést vált ki és sokan jelennek meg, sok visszajelzést is kapunk. Ezek többsége elismerő, a méltatás és köszönet szavaival szerzik meg az elégtételt a közreműködők éves munkájáért. A kiadás zárásaként a  szakmai értékelést elvégezték a szerkesztők, készülve az új kötet kiadására. A létrejött munkamegosztás alapján, a kötetszerkesztő 2018-ban Dr. Balogh Lászlóné volt, a beérkező életrajzokat fogadta Dr. Gerencsér Attila, korrektorként működtek: Dr. Jagusztinné Dr Ujvári Klára, Kálmán Antalné,  Dr. Kornya László, Dr. Martinák Jánosné, Olajos Istvánné, Szikszainé Dr. Nagy Irma, Technikai szerkesztő volt: Janóczki  József,  lektor: Korompai Gáborné dr.   Áldozat vállalásukért, szakmai munkájukért még egyszer szeretném köszönetem kifejezni. A következő XVIII. kötet kötetszerkesztője Dr. Balogh Lászlóné, technikai szerkesztő Szikszainé Dr. Nagy Irma lesz, képszerkesztő Veres Hajnalka, új munkatársunk. A többiek eddig vállalt munkájukkal segítik a kiadást. Továbbá  bekapcsolódnak a munkába Juhász Sándorné és Kósáné dr. Oláh Julianna kolléganők is.  A szerkesztők az év folyamán folyamatos szakmai megbeszéléseket tartanak, egymást segítve a végleges forma elkészültéig. Munkatervünk szerint igyekszünk újabb területeket bevonni, ezért keresünk meg iskolákat. Tavaly sikerült Mezőkövesden, Egerben, Miskolcon, Kolozsvárott, Szamosújváron kapcsolatokat kiépíteni, amelyek remélhetőleg értékesek és folyamatosak lesznek. Ez évben Békéscsaba, Gyula, Torockó, Nagyenyed Gyulafehérvár megkeresése és bevonása a célunk. Az eddig beküldött névcikkek száma már közel 100, ami az új kötet szempontjából megnyugtató. A kötet bemutatása ezután a DAB szákházban lesz, mivel a Megyeháza Árpád termének bérlése költséges. A kötetekkel kapcsolatos sok pozitív észrevétel mellett a papír minősége miatt ér bennünket kritika /fényes, nehéz a könyv/, ennek megoldásán gondolkodunk.  A több éves megjelenés eredményeként az utóbbi években új emlékezési forma is meghonosodott a településeken. Így visszatekintő emlékezés volt korábban Hajdúszoboszlón, Kabán, Nádudvaron, Püspökladányban, Karcagon, tavaly pedig: Létavértesen, Nyíregyházán. Ebben az évben pedig Balmazújvároson tervezzünk hasonló rendezvényt. Jó alkalom ez az emlékezésre és az egyesület, illetve a kötet bemutatására. 



Köszönet a szervezőknek. Tagságunkat pedig arra kérem, hogy töretlen aktivitással segítsenek, újabb személyek felkutatásában, az iskolákkal és önkormányzatokkal való kapcsolat erősítésében és az 1%-os támogatás növelésében, szponzorok keresésében. Ez évben újabb pályázatot is adtunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, amit Farkas Jánosné elnökségi tagunk készített el. Köszönet érte.  Kapcsolatépítésről, programjainkról:  Örömmel állapítom meg, hogy tagságunk kitartó és érdeklődő. Folyamatos aktív részvétellel segítik az egyesületi munkát. Kb. 40 %-uk jelen van, tevőlegesen is részt vesz eseményeinken, s további 30% követi az eseményeket. Az idősebb korú, vagy beteg társaink a tagszervezet-vezetők közreműködésével tájékozódnak az egyesület munkájáról. Ezt segíti a honlapunk és az évente összefoglalóként megjelenő Hírlevél is. Az elmúlt év során két nagy rendezvényünk volt, mely hogy úgy mondjam teltházas volt. /Közgyűlés, könyvbemutató:/ Emellett  több egyéb eseményen vettünk részt. Csak felsorolásként: Jan. 22. Hajdúböszörmény, Csiha László emlékülés és könyvbemutató. Febr. 7. a Toldi Tanoda pedagógiai tevékenységének megismerése, a MPT. tagjaival. Mint ismeretes munkájáért a vezetőjük L Ritók Nóra Prima Primisszima díjat kapott. Máj. 22-23. Eger- Miskolc elnökségi program, kapcsolatépítés, kötetbemutatás. Jun. 4. Létavértes: Kerek Lajos emlékülés, pedagógus napi rendezvény. Szept. 22. Földes . Karácsony S. Társaság konferenciája. Nov. 29.  Debrecen, DE. rendezvénye: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula  emlékülés. Szept. 19- 21. Kapcsolat építő, egyesületi kohéziót erősítő kirándulás Kolozsvár- Torda-Szamosújvár –Déj útvonalon. Részvétel 48 fővel. Az iskolák megismerése mellett a tagok által felajánlott magyar nyelvű könyveket adtunk át a szamosújvári Szórvány Kollégiumnak. A szép időben, gazdag programmal  megvalósult kirándulás jó  hangulatban, sok új ismeret szerzésével zajlott le. Néhány szót a támogatásokról: Gazdag programjainkat valószínű nehezebben teljesítettük volna a támogatások nélkül. Ezek erősítik anyagi helyzetünket, lehetővé teszik a kiadások, utazások támogatását és munkánk végzéséhez szükséges eszközök 



vásárlását, de erkölcsi erősítést is jelentenek, hiszen bizonyára a kötet kiadásának elismerését, az egyesület aktivitását ismerik el ezzel. Az év folyamán 17 önkormányzat nyújtott több-kevesebb támogatást,valamint számos magán személy. Aktív volt a tagság is és jelentős a DAB elnöksége segítsége, hiszen folyamatosan itt tartjuk elnökségi és össz. tagsági összejöveteleinket. Mindenkinek ismételten nagy tisztelettel köszönöm meg  tagságunk nevében a segítségét és reménykedem a következő évben is. Összességében: Munkatervi programunkat sok tagunk részvételével teljesítettük. A 2018-as évet esemény dúsnak, eredményesnek mondhatom, s remélem ezzel tagságunk is egyet ért!  Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pü beszámoló ismertetése: Dr. Harkányi Károlyné Munkaterv ismertetése: Adatkezelési tájákoztató:  Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése: Papp Gézáné  Hozzászólások:  Záró szavazás: Dr. Gerencsér Attila                  


