
                             A Pedagógusok arcképcsarnoka  XV. kötete köszöntése 
 
                                 Tisztelt Vendégek, Hölgyeim és  Uraim! 
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm 
Önöket, jubileumi rendezvényünkön. Köszöntöm egyesületünk tagjait,  az 
Arcképcsarnok életrajzainak íróit, az életrajzokban felidézett  hajdani kollégák 
hozzátartozóit, a kiadványt támogató szervezetek képviselőit . 
Külön köszöntöm :  Dr Gönczöl Lászlónét, a győri „ Emelj fel emlék” egyesület 
elnökét és Szabó Istvánnét a Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád megyei  
szervezetének képviselőjét, kinek gratulálok a „Salgótarján civil társadalmáért „ 
díjához. 
 
Bevezetésként, kérem hallgassák meg a Kodály Z. Szakközépiskola és   
Zeneiskola  tanulóinak  rövid műsorát! 
1 .Gárdonyi Zoltán: Duo- szonatina 
Hegedün előadja: Marusák Anna és Glavosits Villő a Kodály Z. Zeneiskola 
tanulói. 
Tanáraik: Marosiné Bodnár Ildikó és Barra Ákos 
2. Köhler: Melodia 
Előadja: Szegedi Eszter B ujvárosi Alapfokú Müvészeti Iskola  tanulója 
Tanára: Bekkerné Mudri Beáta 
Baja Istvánné unokája 
 
Tisztelt Vendégeink! 
 
A mai rendezvényünk számunkra kettős jelentőséggel  bír, mivel ebben az 
évben ünnepeljük egyesületünk fennállásának 20 éves jubileumát és 
köszönthetjük  örömmel a Pedagógusok arcképcsarnoka XV. kötetét. 
Az 1996-ban alapított egyesület céljait töretlenül megtartotta abban  a  
vonatkozásban, hogy neveléstörténettel foglalkozik,  bár az évek során 
tevékenysége szélesedett. 
Emlékeztetőül: az alapgondolat Sári Gusztáv volt  kollégánk emlékére  
létrehozott emlékülésen fogalmazódott meg . Az Ő nevével bejegyzett  
emlékbizottság formájában, 
1998-ban kiszélesedik Megyei Neveléstörténeti Egyesületté, mely 
alapfeladatként már a  megyei pedagógusok pedagógiai eredményének,  
hagyományainak megőrzését, példaként való állítását fogalmazza meg. 
2002-ben pedig felvettük  a Karácsony Sándor nevet, ezzel vállalva a névadó 
pedagógiai hagyományának ápolását, nézeteivel való azonosulást, ezek 
népszerűsítését. 
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Mindezek valóra váltása formailag is színesedett. 
Az  évek folyamán több emlékülést szerveztünk megemlékezve volt, 
kiemelkedő pedagógusokról, s természetesen  Karácsony Sándorról is, kinek a 
munkássága megismerését segítettük . 
Mind azt bizonyára tudják ebben az évben ünnepeltük Karácsony Sándor 
születésének 125. évfordulóját. A tavaszi megemlékezésen túl összegyűjtöttük 
mindazokat a korábbi előadásokat, melyek névadónk  munkásságával 
foglalkoznak és a XV, kötet mellékletében  közreadjuk, emlékező és 
emlékeztető céllal. 
Az előbb említett rendezvények szükségessé tették  az önkormányzatokkal való 
kapcsolatok erősítését, települési oktatási intézmények felkeresését, 
bevonását, települési rendezvényekbe való bekapcsolódást, hasonló profillal 
rendelkező  szervezetekkel való kapcsolat felvételét. 
Így az évek során kiléptünk  Debrecenből, a megyéből és most már nyugodtan 
mondhatjuk,  több határon túli iskola is partnerünk. 
Jelenleg közel 50 szervezettel / önkormányzattal, egyesülettel, oktatási 
intézménnyel / vagyunk kapcsolatban. 
Az is jelzi az egyesület  erősödését , hogy taglétszámunk folyamatosan 
növekszik, jelenleg meghaladja a  190 főt. 
 
Szervezetünk másik, az alapító okiratban  felvállalt, s mindenképpen 
látványosabbnak bizonyult tevékenysége a Pedagógusok arcképcsarnoka, 
életrajzi kötet kiadása. 
Elindítását megelőzően, az emlékülésekhez kapcsolódóan több olyan kiadvány 
megjelenését segítettük, amely konkrét személyekhez kapcsolódott. 
2001-ben fogalmazódik meg a gyűjteményes formában való szerkesztés, 
egyben egy új, sajátos műfaj , az arcképvázlat kialakítása is. 
Úgy tűnik az alapítók  gondolata helyesnek bizonyult és visszhangra talált. 
 
A ma közreadott kötet sorrendben a XV. , a benne megjelenő  életrajzok száma 
100, a sorozatban meghaladja az 1750-t, a munkálatokba  bekapcsolódó írók 
száma, akik többnyire volt kollégák, tanítványok, hozzátartozó családtagok 
száma is több százra tehető az évek folyamán, e kötet esetén is közel száz. 
A sorozat jelentőségét bizonyára növeli, hogy ebben a műfajban , szinte 
egyedül álló az  országban . Mértékadó pedagógus vélemények szerint a 
sorozat hézagpótló nagy vállalkozásnak , az életrajzok neveléstörténeti 
forrásnak ,adatbázisnak  tekinthetők .Szándékunk szerint tiszteletdás az 
életművek, pályák előtt. 
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Egyesületünk törekszik arra, hogy a kiadvány megőrizze a színvonalát, mind az 
írások, mind a kötet külső formáját tekintve. Úgy vélem ha kezükbe veszik 
egyes köteteinket, ezt bizonyítva is látják. 
A sorozat értékét és színvonalát bizonyítja  az  is, hogy 2015-ben befogadást 
nyert a Hajdú- Bihar Megyei értékek  tárában. 
Ennek eléréséhez szükséges volt az életrajz írók lelkessége, kitartása és a 
szerkesztők szakmai igényessége,  elkötelezettsége. Számomra öröm, hogy 
ezeket a jellemzőket együtt látom, s legkevesebb, hogy köszönetet mondok 
mind az íróknak, mind a szerkesztőknek az együttműködésért és a nem 
mindennapi teljesítményért. 
 A kiadást döntően befolyásolja , hogy az anyagi fedezet is stabilnak  mondható, 
köszönhetően a támogató adományozóknak. 
Boldogan jelenthetem , hogy a XV. kötet kiadásában 21 önkormányzat, 
egyesület, intézmény,  illetve 24 magánszemély támogatása növelte a kiadás 
biztonságát. 
Mind ezekért    az egyesület  nevében tisztelettel mondok köszönetet. 
Nevük a kötet  első oldalán felsorolva található. 
 
Összegezve az elhangzottakat,  egyesületünk  jelszavára  hivatkozva , miszerint 
„az emlékezet  értéket ment”, mind a szervezeti  fejlődésben, mind az életrajzi 
kötetek megjelenésében visszaigazolva látom az alapítók gondolatát, s nem  kis 
mértékben az  érdeklődő  vendégeink jelenlegi számában is. 
 
Ezek után kérem fel  Korompai Gáborné  Dr-t, lektorunkat, hogy mutassa be a 
Pedagógusok arcképcsarnoka XV. kötetét. 
 
Köszönet a  bemutatásért. 
 
 
Kedves Vendégeink! 
 
Mint ahogy  köszöntőmben említettem is, a kiadvány színvonalas  megjelenése 
nagymértékben a szerkesztők szakmai elhívatottságán és kitartásán múlik. 
Ezt a segítséget szeretném most azzal  az  elmék plakettel  megköszönni- 
azoknak, akik már hosszabb ideje szerkesztői  munkatársaink-  amit a 20. 
évfordulóra készíttettünk. 
A plakettet Vincze Zita grafikus , tűzzománcos művész készítette. 
Szikszainé Dr. Nagy Irma, kötetszerkesztő, 
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Korompai Gáborné Dr, lektor, 
Csermely László , tördelőszerkesztő, 
Dr. Gerencsér Attila,  alelnök, szerkesztő, 
Dr. Kornya László , szerkesztő. 
 Köszönve a  DAB  több éves támogatását, mivel lehetővé téve, hogy 
egyesületünk üléseit ebben  az épületben tartassa oklevelet  és emlékplakettet 
adunk át , személyesen a jövő héten. 
 
Tisztelt Vendégeink! 
Mint említettem, több hasonló tevékenységet végző  szervezettel állunk 
kapcsolatban. 
Vendégeink jelezték, hogy szót kérnek. 
1 .Megadom  a  szót: Dr.  Gönczöl Lászlónénak a  győri Emelj fel  emlék  
egyesület elnökének 
2.  Szabó  Istvánnénak a MPT. Nógrád Megyei Szervezet képviselőjének. 
 
Zárás, köszönet 
 
Gyűjtési felhívás a Szamosújvári Téka javára ! 
 
Hirdetések 
 
 
 
 


