
Emlékeztető

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2014. április  9-én megtartott kibővített
elnökségi üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Gerencsér Attila elnökhelyettes

Jelen vannak: az elnökség tagjai,   a helyi  szervezete vezetői.   Hiányzik:  Nagyné Lengyel
Erika, dr. Harkányi Károlyné.

Tárgy:  az  éves  munka  beindítása,  a  májusi  program  megbeszélése,  az  új  Pedagógusok
Arcképcsarnoka kötet előkészítése

Az ülést Fülöp Mihály elnök vezeti, a jelenlévők egyhangúlag megszavazzák a napirendet.

Halász Ferenc beszámol a  március 21-én  Földesen tartott zárókonferenciáról, ahol képviselte
az egyesületet.

Fülöp Mihály ismertette az elnökség tagjainak munkamegosztását, alelnökök Kálmán Antalné
és  dr.  Gerencsér  Attila,  Farkas  Jánosné  a  pályázatok  felelőse,  dr.  Harkányi  Károlyné  ,
gazdasági  felelős,  Raffay  Zoltánné  kapcsolattartó  Szabolcs  Szatmár  Bereg  megyében,
Kovács  András  a  Hírlevél  készítője,  a  tagnyilvántartás  vezetője,  Halász  Feren  a
hajdúszoboszlói  tagok  összefogója,  Szabó  Lászlóné  a balmazújvárosi   tagokat  szervezi,
Nyirkos Tibor, a pöspökladányi tagok szervezője és a kötetek szerkesztője, Papp Gézáné az
Ellenőrző Bizottság elnöke.

Csermely László beszámolt  a szarvasi  tanulmányút  szervezéséről,  május 20-át  javasolja a
kirándulásra. Ekkor helyi   ünnepség is van, Tóth Lajos emléktáblájának avatása, lehetőség
lenne  a kötet bemutatására is.

Fülöp Mihály május 1-ig elkészíti a kirándulási meghívót és eljuttatja a tagokhoz, a kirándulás
utazási költségeit az egyesület biztosítja, az egyéb kiadások önköltségesek.

Nyirkos Tibor  A kötet jelenlegi állásáról érdeklődik. 10 év óta , mióta közreműködik a  kötet
szerkesztésében , kiszámítható módon érkeztek az arcképvázlatok.

Csermely László elmondja, hogy jelenleg 62 arcképvázlat érkezett, igérvények vannak , hogy
100 lesz.. A szelektálással lesz gond, ha több van . Javasolja, hogy azokat hagyjuk ki akkor,
akik 2014-ben hunytak el. Május 31-e a beérkezési határidő.

Raffay Zoltánné kérdése: Váci Mihály tanítóskodásáról készülhet e szócikk? 

Vita alakul ki,  aminek végén a döntés: Inkább az Emlékezzünk régiekről  részben jelenjen
meg.

Fülöp Mihály elmondja, hogy megújul a honlap , amelynek web-címe: kpse.hu.

Kálmán Antalné kéri hogy az új tagokat már az elkészített  új jelentkezési lapon regisztráljuk.



Farkas  Jánosné  felhívja  a  figyelmet,  hogy  új  jogszabály  jelent  meg  a  közhasznúság
megerősítésére, ennek intézésére ügyvédi segítségre van szükség.

Több hozzászóló nem lévén Fülöp Mihály az elnökségi ülést bezárja.
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FülöpMihály dr. Gerencsér Attila
   elnök jkv


