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                        H í r l e v é l 
                                                          Elnöki köszöntő 

Egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm tagságunkat és a munkánk iránt érdeklődőket a 2017. év Hírlevelének megjelenése 

alkalmából.  Röviden szeretnénk tájékoztatni Önöket az előző év eseményeiről és a 2017. évben eddig történtekről. Bízva a 2017. év 

sikerében, ezúton is szeretném megköszönni tagtársaink és a velünk együttműködők támogatását, kérve azt a továbbiakban is.  

I. A 2017. március 31-ei közgyűlés eseményei: 

A./ Előadást tartott Prof. Dr. Brezsnyánszky László Karácsony Sándor a debreceni katedrán címmel 

B./ Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról, gazdálkodásáról: 

C./ Az egyesületi alapszabály módosítása közhasznú egyesületté alakítás céljából 

I. B. Előadó: Fülöp Mihály egyesületi elnök 

1.Szervezeti életünk: A 2016-os esztendő jeles évfordulók jegyében telt el. Rendezvényeinket maradéktalanul megtartottuk. Ezeken túl 

számtalan eseményen vettek részt az elnökség tagjai az egyesület képviseletében. Elnökségi ülést 6 alkalommal tartottunk, melyen részt 

vettek még a szerkesztő bizottság tagjai (akik külön is, rendszeresen üléseztek) és a tagcsoport vezetők. Az elnökség tagjai között a 

munkamegosztás tovább erősödött. Az alelnökök, Kálmán Antalné és dr. Gerencsér Attila, hatékonyan segítették az elnök munkáját, de részt 

vettek a szerkesztésben, kapcsolatok építésében, tartásában, és a képviseletben, stb. A taglétszám nyilvántartása Kovács András 

közreműködésével, naprakész. Taglétszámunk jelentősen nőtt, a két kilépő és egy elhalálozás ellenére. Jelenleg:216 fő. Anyagi helyzetünk 

változatlanul stabil, köszönhetően a tagság és a pártoló önkormányzatok támogatásának, az adójuk 1 %-át felajánlóknak és a sikeres 

pályázati eredményeknek, melyek jó előkészítése Farkas Jánosné érdeme. A pénzügyeket lelkiismeretesen és naprakészen vezeti dr. 

Harkányi Károlyné pénztárosunk. Az év folyamán tudtuk fedezni a könyvkiadást, kirándulásaink utazási költségeit, irodai eszközök 

vásárlását. Tevékenységünket nagyban segíti a DAB elnökének támogatása/helyiségbiztosítás. Köszönet érte. 

2. Évfordulók, könyvkiadás: Három jubileum biztosította az év színességét. A 20. évforduló ünnepi eseményeivel tisztelegtünk az alapítók 

elgondolása előtt, mely Ungvári János alapító elnök vezetésével elindította egyesületünk munkáját. Köszönetünket fejezzük ki és jó 

egészséget kívánunk neki. Nagy jelentőségű volt az évfordulós események sorában az emlékkiállítás és a “Ki Kicsoda a Karácsony Sándor 

Pedagógiai Egyesületben?“ című kiadvány megjelenítése. Mindkettő Kálmán Antalné elnökhelyettes érdeme. 

Karácsony Sándor születésének 125. évfordulóját is megünnepeltük, mely fontos volt szellemiségének ismertté tételében. Ennek kapcsán 

adtuk ki a róla értekező előadások dokumentumait. Emlékeztünk rá rendezvényeinken és a mások által szervezett eseményeken is: a 

Református Kollégiumban, a Debreceni Egyetemen, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Földesi 

Karácsony Sándor Társaság rendezvényein. 

Könyvkiadás: A XV. kötettel 1750 fölé emelkedett az arcképvázlatok száma. Ismét színvonalas kiadvány született a kiváló szerkesztői 

munka nyomán. Elismerés illeti Szikszainé Dr.Nagy Irma kötetszerkesztő. Csermely László tördelőszerkesztő, Korompai Gáborné dr. lektor 

és a többi szerkesztő magas szintű tevékenységét. Számuk kiegészült: Szabó Csilla, Kósáné dr Oláh Julianna, Baloghné Dr.Zsoldos Julianna, 

Jagusztinné Dr.Újvári Klára és Janóczki József kollegákkal. Megyénkbeli, más megyei és határon túli alkotó csoportok segítik munkánkat. 

A Kapitális Nyomdával és a megyében működő önkormányzatokkal jó a kapcsolatunk. Az értéktárba kerülés ösztönzőleg hat, mindemellett 

várunk minél több arcképvázlatot. 

3. Kapcsolatépítés: A kapcsolatok szélesedtek, egyrészt az ezzel a céllal szervezett kirándulások eredményeként (Nyírbátor, Mátészalka, 

Arad és Temesvár). Ez évben Salgótarjánnal vesszük fel a kapcsolatot. Másrészt újabb kötődések létrejöttét eredményezte és eredményezheti 

a bihari tagcsoport létrejötte Gyula Ferencné vezetésével. Ezúton is köszöntjük Őket sorainkban. A meglévő tagcsoportok aktívak, köszönet 

a csoportvezetőknek összetartó, kapcsolatépítő és erősítő, szervező munkájáért, személy szerint: Szabó Lászlóné, Oláh Imréné, Lengyel 

Istvánné, Németné Dávid Irén, Raffay Zoltánné, Nagyné Lengyel Erika, Lövei Ilona és Kovács András kollegáknak. 

4./ A 2015 és 2016 év pénzügyi zárása: Előadó : dr. Harkányi Károlyné pénztáros. 

  

A 2015 ÉS 2016 ÉV PÉNZÜGYI ZÁRÁSA 

EGYENLEG DEC. 31-ÉN   2015   2016 

      

 
1688080 

 
2666518 

BEVÉTELEK 

             1364969   3457804 

KIADÁSOK 

             1477669   2479366 

NYERESÉG 

   

-112700 

 

978438 

 A Felügyelő Bizottság jelentése a KSPE 2016. évi munkájáról Előadó: Papp Gézáné elnök 

A bizottság megállapítja, hogy pontos, időrendi sorrendben nyomon követhető az érdemi munka. A jubileumi emlékérem alapítását és a “Ki kicsoda a 

KSPE-ben?” kiadvány megjelenését példaértékűnek tartja. Programokban gazdag volt a több évfordulós esztendő. Elismeréssel szól a kötetszerkesztő, a 

tördelőszerkesztő és a lektor munkájáról a 15. kötet magas színvonala és a példás bemutatása kapcsán. Örvendetesnek tartja a berettyóújfalui tagszervezet 

megalakulását. Kegyelettel emlékezik Csiha Lászlóra és Halász Ferencre. Elismeréssel szól az elnöki munkát segítő elnökségi munkáról. Jónak ítéli a más 

szervekkel való együttműködést. Tartalmasnak véli a Hírlevél és Honlap útján történő tájékoztatást. A gazdálkodást a pénzügyi előírásoknak megfelelőnek 

ítéli. Jónak tartja a 92%-os tagdíjfizetési morált. A növekvő taglétszám a szervezet népszerűségét mutatja. Az FB. nem tapasztalt sem hiányosságot, sem 

szabálytalanságot, az egyesület tevékenységét eredményesnek ítéli. 

 Az egyesület 2017 évi munkaterve: Előadó: Fülöp Mihály elnök 

Felelős kiadó: Fülöp Mihály 

Felelős szerkesztő: Kovács András 

András 



 

 

KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET MUNKATERVE 2017. 

 
 Program Időpont Felelős Résztvevők Megjegyzés 

1 Pályázati elszámolás, pénzügyi 

tranzakciók lebonyolítása 

2017. január Fülöp Mihály, dr 

Harkányi K-né 

  

2. 
 

Elnökségi ülés 
Téma: Közgyűlés előkészítés 

2017.02. 22. Fülöp Mihály, dr 
Harkányi K-né, 

Papp Gézáné 

Elnökség, Ellenőrző 
Bizottság 

DAB 

3. Megemlékezés névadónkról: 
Karácsony Sándor a debreceni 

katedrán 

2017.03. 31. Fülöp M. Dr. 
Gerencsér Attila 

 

Tagság, Ea: Prof. 
Brezsnyánszky László 

DAB 

4. 
 

2017. évi közgyűlés, 
(beszámolók, munkaterv, 

közhasznú szervezetté alakulás) 

2017.03.31. Elnökség Fülöp 
M., Papp Gézáné 

Tagság DAB 

5. Kihelyezett elnökségi-
szerkesztőségi ülés Karcag- 

Salgótarján 

2017. 05. 25-26. Fülöp M. Kálmán 
A-né 

 Ped.arcképcsarnok 
bemutatása, 

kapcsolatépítés 

6. Ped. arcképcs. bemutatása, 

Püspökladány 

2017. 06. .. Fülöp M, Lövei I. tagság Beszélgetés a 

Mindenki című 
filmről 

7. Kibővített elnökségi ülés. A 

XVI. kötet nyomdai előkészítése 

2017. 08.09. Fülöp M. 

Szikszainé Dr. 
Nagy Irma 

  

8. Kapcsolatteremtő út (hely: 

később meghatározva) 

2017. 09. 4-5-6 Fülöp M.  Tagság Partner kapcsolatok 

létesítése 

9. Emlékülés Csiha Lászlóról 2017. 09. … Lengyel Istvánné Elnökség és 
érdeklődők 

Hajdú- 
böszörmény 

10. Eln-szerk. Kiadvány bemutató 

előkészítése 

2017-09- Fülöp M. Kibővített eln. DAB 

11. 
 

Pedagógusok Arcképcsarnoka 
kiadvány bemutatója  

2017. 10…. ... Fülöp M. 
Korompai G-né dr 

tagság, szerzők, 
meghívottak 

Megyeháza? DAB? 

12. Ünnepélyes évzárás 2017-12-… Fülöp M. 

Kálmán A.-né 

Kibővített eln. ülés  

II. A Pedagógusok Arcképcsarnoka című kiadvány 15. kötetének bemutatójáról szóló rövid tájékoztató: 

A bemutatóra 2016. október 8-án került sor a DAB székházban. Az elnöki köszöntőt kulturális műsor követte, majd ezután következett a 15. 

kötet bemutatása. Utána emlékplakettek átadására került sor. 

Korompai Gáborné dr lektor könyvbemutatójának rövid összefoglalója: 

- Megállapítja, hogy a KSPE kiadványsorozata egyedülálló a maga nemében. Méltatja Ungvári János tanár úr és a többi alapító 20 évvel 

ezelőtt indított kezdeményezését. Kijelenti, hogy sok önkéntes munkatárs munkájának az eredménye az 1758 egykori pályatárs életét, 

munkásságát bemutató sorozat, mely az elmúlt évben a megyei értéktár része lett. 

- Részvéttel emlékezik Csiha Lászlóra, a hajdúböszörményi gimnázium volt igazgatóhelyettesére, elnökségünk, szerkesztő bizottságunk 

nagyhatású tagjára. 

- Méltatja Nyirkos Tibor, leköszönő kötetszerkesztő munkáját, akitől Szikszainé dr Nagy Irma vette át e fontos tisztséget. 

- A kiadványban 100 életrajz olvasható, fele - fele arányban, szűkebb hazánkból és távolabbi tájainkról. A határon túlról: egy a felvidékről, 

egy Erdélyből érkezett. 

- Megállapítja, hogy a XX. században élt pedagógusok életútja történelmi lecke az utókor számára. 

- A továbbiakban szól a lányok taníttatásáról a kötetben szereplő 34 nehéz sorsú, de sikeres pedagógus asszony életrajzának tükrében. Említi 

a két világháború, és a változó világ okozta nehézségeket. 

- Méltatja a kötetben szereplő neves iskolákat és azok jeles pedagógusait, a matematika-fizika tanárokat, művésztanárokat, hitoktatókat, agrár 

és műszaki szakembereket, akik vállalták küldetésüket, kiváló tanerőkké váltak. 

- Végezetül, megköszönte a kötet létrehozásában közreműködők munkáját. 

III. Tudósítások, felhívások: 

- 2016. szeptember 16-án, temetői koszorúzást követően, a Hajdúszoboszlói Bocskai István Rendezvényközpontban emlékülés keretében 

megemlékeztünk Halász Ferenc középiskolai tanárról, szerkesztő bizottságunk volt tagjáról. 

- Részt vettünk a DAB-székházban 2016.09.17-én a Bajkó Mátyás neveléstörténész professzor tiszteletére rendezett emlékülésen, és az azt 

követő temetői kopjafaavatáson. 

- Kérjük tagtársainkat, hogy adójuk 1%-át egyesületünk javára adják át, és kérjék kollegáikat, és rokonaikat a támogatásra. 

- Kérjük, hogy segítsenek továbbra is felderíteni a Pedagógusok arcképcsarnoka című kiadványban megjeleníteni kívánt elhunyt kiváló 

pedagógusokat. Ösztönözzék erre volt kollegáikat, és volt iskoláik nevelőit. 

IV. Szeretettel gratulálunk a 2017-ben 70-75-80-85-90-100. életévüket betöltő tagtársainknak! 

Külön szeretettel gratulálunk, és jó egészséget kívánunk Dr. Porcsalmi János volt középiskolai tanárnak, szakfelügyelőnek, tagtársunknak, 

aki 2017.05.07-én tölti be 100. életévét. 

70 évesek: Béres Margit (Balmazújváros), Gaálné dr Ramminger Gabriella (Debrecen), dr Király Róbert (Debrecen), Kovács 

Andrásné (Debrecen), Szegedi Sándorné (Balmazújváros), Tatár Zsoltné (Balmazújváros) 

75 évesek: Bácsi Sándorné (Berettyóújfalu), Bende Józsefné (Püspökladány), Bujdosó Tiborné (Debrecen), Csermely 

Lászlóné (Debrecen), Héczei Józsefné (Nyíregyháza), Laczkó Józsefné (Biharkeresztes), Raffay Zoltánné (Nyíregyháza), Szakáll 

Lajosné (Berettyóújfalu), Zeke Lászlóné (Debrecen) 

80 évesek: Deli Andor (Báránd), Horváth István (Földes), dr Mohácsi Sándor (Debrecen), Tóth Barna (Hajdúszoboszló) 

85 évesek: Hegedűs Kornélia (Hajdúszoboszló), Ungvári Jánosné (Debrecen) 

90 éves: Harangi János (Debrecen) 


