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Tisztelt Egyesületi Tagok, Tisztelt Vendégek, Hölgyeim és Uraim! 

 

Elnökségünk nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit, s örömömet 

fejezem ki azért is, hogy a harmadik éve tartó járvány helyzet alakulása 

egyáltalán lehetővé tette a közgyűlés megtartását. 

Izgalmas és a sok korlátozás mellett mégis mozgalmas évet tudhatunk magunk 

után. Nem mindig tudtuk ugyanis, hogy milyen szabályt kell követni, mennyire 

engedélyezett és mennyire biztonságos a közösségi találkozás? Ezért aztán 

tömeg méretű önkéntes karanténba zártuk magunkat, ami eléggé megviselt 

bennünket. Mindezek mellett a 2020-as évhez viszonyítva valamivel bátrabban 

mozoghattunk, különösen az 2021 második felében. 

Szervezeti életünk: 

A körülmények miatt a tagság tájékoztatása is hiányosabb volt, bár feltételezem 

a csoportvezetők útján lehetett információhoz jutni. Elnökségi üléseinket is 

egyrészt online módon, másrészt az év második felében személyes jelenléttel 

tartottuk meg. Taggyűlésünket is halasztva június hónapban tartottuk meg.  

Az egész évet tekintve azért elmondhatom, hogy a munkatervi céljaink 

teljesültek. Jelesül sikerült több települést és iskolát bekapcsolni az életrajz 

írásba, s sikerült maximális életrajz számmal előkészíteni a XX., jubileumi életrajzi 

kötetet.  

A megválasztott, új elnökség tagjai kellő aktívitással kapcsolódtak be egyesületi 

munkánkba, de a tisztségéről lemondott tagok is aktívak maradtak. Sikeresen 

szerveztük meg a tavaszra tervezett, de szeptemberben lebonyolított elnökségi, 

kapcsolat teremtő kirándulást is. Három nap alatt 4 városban 15 iskolát 

látogattunk meg /Kisújszállás, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét/. Az intézmények 

vezetői örömmel fogadták bemutatkozásunkat, megismerték az életrajzi 

kötetet, s ígéretet kaptunk a bekapcsolódásra. Reméljük az év folyamán ez 

teljesül is. A kapcsolatok kiépítése mellett sok tapasztalatot szereztünk mi is az 

egyes, meglátogatott iskolákban. Munkánk bemutatásával kapcsolatban 

köszönetet mondok az elnökség tagjainak, akik energiát és időt, no meg pénzt 

nem kímélve mutatták be egyesületünket a meglátogatott iskolákban. 

Tagságunk ezen felül két kiránduláson is részt vehetett, bár a munkatervben csak 

egyet jelöltünk meg. Szerencsére jó idő és sok élmény volt mind a dunakanyari, 

mind a kőszegi kiránduláson. 
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Azt azért hozzá kell tenni, hogy minden ilyen esemény sok előkészítő munkával 

jár és sok levelezéssel, telefonálással. A végére persze, ha jól sikerül elfelejtjük. 

A novemberben megtartott elnökségi évértékelésen örömmel számoltunk be a 

feladatok teljesüléséről. 

Tagságunk létszáma, ha nem is nőtt jelentősen, de nem is fogyott. Néhányan 

kiléptek, sajnos néhányan meghaltak. Az elhunytak emlékét kegyelettel 

megőrizzük, segítségüket, együttműködésüket köszönjük. 

Volt néhány belépő is, így a taglétszám 203 főre alakult. Megjegyzem, hogy 

nekem nem is annyira a létszámmal van gondom, hanem azzal, hogy mintha 

elkényelmesedett volna a tagság.  Tisztelettel szeretném kérni a jelen lévőket és 

a jelen nem lévőket egy kicsit nagyobb segítségre. Konkrétan arra, hogy legyenek 

aktívabbak a környezetükben lévő iskolák megkeresésében. Derítsék fel, hogy ki 

lehetne még alkalmas volt pedagógus, akinek az életraját meg kellene íratni, s ki 

lehetne olyan személy, akit megkérhetnénk az írásra. Jelezzék észrevételeiket az 

elnökség valamelyik tagjának, s mi felvesszük velük a kapcsolatot. A másik 

segítségi lehetőség az adók 1%-nak megszerzése. Nyilván nem a nyugdíjas 

tagjainkra gondolok, de mindenkinek van olyan hozzátartozója, ismerőse, aki 

hajlandó lenne a támogatásunkra, az adószámunkat pedig minden 

meghívónkon, bélyegző lenyomaton és WEB lapunkon megtalálják. Ezt a kérést 

minden évben elismételjük, de valljuk be kevés sikerrel. Pedig rengeteg eddig fel 

nem tárt lehetőség van, akár a közvetlen környezetünkben is. 

A járvány bezártsága mellett is aktívak voltak a tagcsoportok vezetői. Ennek 

eredményeként léptek be újak az egyesületünkbe, sikerrel ösztönözték a tagdíjak 

befizetését és a kirándulásokra való jelentkezést. Köszönjük mindannyiójuknak a 

munkáját/ hogy neveket is említsek: 

Németné Dávid Irén, Gyula Ferencné, Juhász Ferencné, Olajos Istvánné, Raffay 

Zoltánné, Nagyné Lengyel Erika, Lengyel Istvánné/. Viszont nagy kérdés 

Debrecen tagságának szervezése, mivel Kovács András eü. okokra hivatkozva 

visszavonult. Szükségünk volna olyan debreceni tagokra, akik a város néhány 

iskoláját látogatásra felvállalnák, s egy-egy kötettel a hónuk alatt az igazgatókat 

megkeresnék. Jelentkezni Dr. Cs Nagy Gábornál és Kovács Andrásnál lehet. Az 

igazat megvallva az elnökség e témában hozott határozata után ez a folyamat 

szervezés tárgy lett. 
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Jól teljesítettünk a pályázatok terén is. Farkas Jánosné segítségével két 

pályázatot sikerünk elnyerni, ezekkel lassan el is számolunk. Részletesen a 

pénzügyeknél adunk számot, ezuttal Klárinak köszönöm az áldozatos munkáját. 

Az önkormányzatok a járvánnyal kapcsolatos megszorítások ellenére is jelentős 

támogatást adtak egyesületünknek. Köszönhető ez a tagszervezetek vezetőinek. 

Bízom benne, hogy ezt az aktivitást ebben az évben is megőrzik és 

közbenjárásukkal az ez évi támogatás is megérkezik. Ez ügyben több, mint 20 

önkormányzatot keresetm meg levélben, s eddig szinte mindegyiktől pozitív 

választ kaptam. Kérem a csoportok vezetőit a polgármesterek személyes 

megkeresésével is segítsék az önkormányzatokat a döntésben! 

Örömmel jelzem, hogy az újjá választott elnökség aktív és az elvállalt területen 

sikerrel munkálkodik, mindannyiójuknak köszönöm a segítséget. 

Rövid értékelés a Pedagógusok arcképcsarnoka XX. kötete kiadásáról: 

A pandémia második évében kissé bizonytalan előérzettel kezdtünk hozzá a 

kötet előkészítéséhez. A szervezés és az előkészítés hasonló volt, mint a korábbi 

években. A biztató, hogy 2020-ról kimaradt életrajzokkal indíthattuk az új 

kötetet, de az év első hónapjaiban igencsak vékonyan csordogált az írásokat 

jelentő forrás. Áprilisra és májusra aztán már a bőség zavarával küzdöttünk. Az 

életrajzok száma több lett, mint száz és volt bőven jelöltünk az „emlékezzünk 

meg a régiekről rovatba is. Az elnökség a szerkesztőkkel közösen aztán úgy 

döntött, hogy jelenjen meg minden olyan életrajz, amit a jubileumi kötetbe 

küldtek és alkalmas a közlésre. 

Szerencsére a szerkesztők is profi módon végezték az előkészítő munkájukat, ami 

nem volt kevés, s a tördelő is hatékonyabban dolgozott, mint az előző évben. A 

munkában résztvevők nevét örömmell sorolom: Baloghné Dr. Zsoldos Julia 

kötetszerkesztő, Dr. Gerencsér Attila, Jagusztinné Dr. Újvári Klára, Janóczki 

József, Juhász Ferencné, Juhász Sándorné, Kálmán Antalné, Kapronczi Mihályné, 

Kósáné Dr. Oláh Julia, Dr. Kornya László, Olajos Istvánné, Raffay Zoltánné, Szabó 

Lászlóné, Szikszainé Dr. Nagy Irma szerkesztők és Veres Hajnalka tördelő 

szerkesztő. Ők a biztosítéka annak, hogy a sorozat hagyományosan igényes 

formában jelenik meg, amit a megjelenés utáni gratulációk is megerősítenek. 

Kezdetben hasonlóan bizonytalan volt az önkormányzatok támogatása. A 

takarékosságra hivatkozva több önkormányzat jelezte, hogy egyéb, fontosabb 

feladatai miatt csökkenti a nekünk szánt támogatást, de a nyárra mégis úgy 

alakult, hogy a  végső összeg meghaladta az előző évet. Ebben azért jelentős volt 
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Debrecen és a Megye pályázati támogatása, Szarvas város és Karcag növelt 

támogatása is. Mindez azt jelzi, hogy ismerik munkánkat és szívesen támogatják. 

Az egyesület anyagi helyzetét tekintve, viszonylag stabilnak tarthatjuk, de az 

infláció növekedése miatt szükségesnek látszik a tagdíjak 2023-tól 500 Ft-tal való 

megemelése. Részletes tájékoztatót Harkányi Károlyné ad. 

Az előkészítés után nyugodtan adhattuk be a kész anyagot a nyomdának, ahol az 

általunk kért időpontra, az előző évekhez hasonló igényes külsővel el is 

készítették a kötetet. 

Megjelenése is ünnepélyesre sikerült. A DAB elnöksége lehetővé tette a székház 

nagytermének használatát. A jubileumi kötetre méltóan emlékezett, s a 

készítőket méltatta felkért előadónk, Pajna Zoltán úr, a HBM. Közgyűlés elnöke, 

a beköszöntő műsort pedig a Balmazújvárosi Zeneiskola tanulója biztosította. 

Meg kell azt is említenem, hogy a rendezvényt közvetlenül előkészítő tagtársaink 

is valami profi módon segítettek, így valóban egy jól szervezett rendezvény 

keretében adtuk közre a XX. kötetet. A végső örömöt pedig azok a vélemények 

jelentették, amiket a kötet elolvasása után küldtek az elnökség tagjainak. 

Összegezve: A kezdeti bizonytalanság után a járvánnyal együtt járó bezártság 

ellenére jól sikerült a XX. kötet kiadása. 

Ezzel persze nem ért véget a munkák, mert el kellett számolni a támogatásokkal 

és el kellett kezdeni a következő kötet előkészítését.  

Fontos megemlékezni a 25 egyesületi tevékenységét bemutató Visszapillantás c. 

kiadványunkról, amit minden tagtársunk megkapott. Végig lapozva a füzetet, 

magunk is meglepődünk, hogy az elmúlt 25 évben mennyi mindet történt, 

mennyi kapcsolatot létesítettünk, hogyan sikerült munkánkat és az életrajzi 

kötetet megismertetni szerte az ország iskoláiban és Erdély, valamint a Felvidék 

magyar tannyelvű iskoláiban. A legfontosabb pedig az a sok feltárt életút, 

melynek tanulságai közkinccsé alakultak a képzeletbeli márványtáblákkal a 

szívünkben. 

Ebben emlékeztünk meg Karácsony Sándorról is, akinek 130 évvel ezelőtt 

született, s a megemlékezést Péter Imre a földesi Karácsony Sándor Művelődési 

Társaság elnöke írta. 

Munkatervünk telesülése, kapcsolatépítéseink: 

Ha a korlátozó intézkedések némiképp befolyásolták is a munkánkat, azért a 

munkatervi feladatainkat teljesítettük. 
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Az elnökség az év első felében online találkozókon beszélte meg a feladatokat, 

az év második felében már személyes jelenléttel. Megbeszéléseinkről  

feljegyzéseket készítettünk, írattároztunk. Közgyűlésünket, ha késve is, de 

megtartottuk és határozatképesek voltunk. Elnökségünk tagjai és a 

tagszervezetek vezetői élénk kapcsolatot tartottak a tagság jelentős részével, de 

fontos volt a tagszervezeti vezetők önkormányzati kapcsolatainak építése is, 

hiszen ezen múlott a helyi támogatás is. Ennek köszönhetően úgy látszik az sok 

önkormányzat számontartja az egyesületet, szívesen támogatják a munkánkat, 

támogatásaik rendszeresek. 

Az év folyamán elmaradt a Hajdúnánásra tervezett bemutatkozó látogatás, 

reméljük hamarosan pótolhatjuk. Azt hiszem a városban sok feltáratlan 

lehetőség van. 

Örülnénk, ha tagságunk aktívabb lenne az iskolákkal való kapcsolat tartásban. 

Tudjuk, hogy a nyugdíjazás után egyre halványodik a munkahely és a nyugdíjas 

kapcsolata, de a személyes meggyőzésnél nincs hatékonyabb. Egy-egy látogatást 

szívesen segítjük egy életrajzi kötet odaadásával, de csak az elnökség nem tud 

minden település minden iskolájába elmenni. 

Ha végig tekintem az eddigi köteteket, jócskán vélek felfedezni fehér foltokat. 

Nagyon nincsenek feltárva Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúnánás szakképző 

intézményei, de általános iskolái sem, s biztos a kisvárosok, falvak iskolái is 

rejtenek tartalékot. Kérem tagságunkat, segítsenek a kapcsolatok keresésében. 

Fontosnak tartom a Magyar Pedagógiai Társasággal is a kapcsolat erősítését. 

Több életrajz megjelenében is segítettek, s részesei lehetnek a munkatársakra 

való emlékezésnek is. Az egyesület is részt vett a Társaság által készített Kiss Áron 

emlékkötet kiadásában. 

Az elnökségi kirándulások szép eredménnyel jártak, mert ennek révén 

kapcsolódott be több távoli város és lettünk szinte országosan ismertek. Ezeket 

a kapcsolatokat folyamatosan ápolva tarthatjuk élőként. Hasznos lenne, miután 

Cseremely László tagtársunk megvált az egyesülettől, ha valaki felvállalná a győri 

szervezettel való kapcsolat ébren tartását is (Szabó Lászlóné). 

Viszonylag szerencsések voltunk az év pályázataival. Helyi /debreceni, megyei 

pályázatainkat támogatással befogadták, a NEA pályázatok /Bethlen alapítvány/, 

amit a kormány hirdetett, ha mérsékelten is de segítették munkánkat. Ebben 

nagy része volt Farkas Jánosnénak, akinek köszönöm kitartó munkáját. 
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Taglétszámunk alakulása kielégítő volt. Vagyis, bár léptek ki, de lett új jelentkező 

is, így lényeges változás a létszámban nem volt. Jelenleg 200 tagja van az 

egyesületnek. A változásokat Janóczki József rögzíti. Nyilvántartói munkáját 

köszönöm. 

Amint látszik a változó körülmények között is eredményes az egyesület 

tevékenysége, de nem ártana, ha kicsit fiatalítanánk jó lenne újabb lendületet, 

ötleteket bevonni szervezeti életünkbe. 

Végezetül köszönöm a tagság támogatást, az elnökség, tagvezetők, szerkesztők, 

tisztségviselők munkáját. 

Zárásként, szokás szerint megemlékezek a kerek évfordulós tagtársainkról: 

70 évesek: Balló Zoltánné, Csige Józsefné Létavértes, Dobi Istvánné, Nagy 

Istvánné Balmazújváros, Erdei GyulaHajdúszoboszló, Fazekas Sándor Imréné 

Hajdúböszörmény, Jónás Sándorné Berettyóújfalu, Király Róbertné dr., Konkoly 

Judit, Peleiné Vesza Judit Debrecen, Kovácsné Gál Magdolna Hajdúszoboszló, 

Tasnádi János Földes. 

75 évesek: Béres Margit Tatár Zsoltné Balmazújváros, Gaálné Ramminger 

Gabriella dr., Király Róbert dr., Kovács Andrásné Debrecen. 

80 évesek: Bácsi Sándorné Balmazújváros, Bende Józsefné Püspökladány, Raffay 

Zoltánné Nyíregyháza, Stuhán Vera, Török Zsuzsanna, Zeke Lászlóné Debrecen. 

85 éves: Horváth István Földes. 

90 évesek: Hegedűs Kornélia Hajdúszoboszló, Ungvári Jánosné Debrecen. 

Mindenkinek jó egészséget, covidmentes évet kívánok.  

További munkánkról, feladatainkról a munkatervben, az anyagi helyzetünkről a 

pénzügyi beszámolóban adunk számot. 


