Emlékeztető

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2014. március 5-én megtartott kibővített
elnökségi üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Gerencsér Attila elnökhelyettes
Jelen vannak: az elnökség tagjai, a helyi szervezetek vezetői. Hiányzik: Oláh Imréné.
Tárgy: tagfelvétel, a március 28-i tisztújító közgyűlés előkészítése, az elnök beszámolójának
vitája, a 2014-es munkaterv ismertetése
Az ülést Fülöp Mihály elnök vezeti, a jelenlévők egyhangúlag megszavazzák a napirendet.
1. Kálmán Antalné elnökhelyettes ismerteti az újonnan jelentkezett tagok adatait:
Böszörményi Lajosné 4148 Nádudvar Kossuth u. 32.
Kovács Brigitta Eszter 4200 Hajdúszoboszló Major u. 18. 4/15.
Varga Józsefné 4148 Nádudvar Fő u. 16.
A tagság létszáma 2013. december 31-én 161 fő volt, jelenleg a létszám 168 fő.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a jelentkezéseket.
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Fülöp Mihály elnök ismerteti beszámolóját. Kéri, hogy a megjegyzéseket,
kiegészítéseket és javaslatokat a beszámoló ismertetése után tegyék meg az
elnökség tagjai.

Ungvári János javasolja, hogy a meghívóval együtt kapjanak a tagok egy rövid, egyoldalas
összefoglalót az elnök beszámolójából.
Nyirkos Tibor formailag jónak tartja a beszámolót, de szükségtelen, hogy a 9 tagú elnökség és
az elnökség munkáját segítő tagok méltatása is megtörténjék.
Raffayné Oláh Katalin részletesnek, jónak tartja a beszámolót, időtartama 30 perc volt, és
javasolja, hogy a jelölő bizottság mutassa be a jelölteket.
Kálmán Antalné javasolja, hogy a beszámolónak legyen olyan része, amely visszautal az
elmúlt négy év tevékenységére, amely a legutóbbi tisztújítás óta eltelt időt demonstrálja.
Felhívja a figyelmet a kitüntetések és a további pályázati tevékenység fontosságára.
Operatívabb munkavégzést javasol, elsősorban a fiatalítás terén, másrészt az ezzel is
összefüggő számítógépes ismeretek terén.
Kovács András a beszámoló szerkezetét jónak tartja, és javasolja, hogy folytatódjanak a
megemlékezések nagy elődeinkről, megemlíti Kakucsi Géza volt tagtársunk munkásságát.
Nagyné Lengyel Erika felhívja a figyelmet a földesi Karácsony Sándor emlékülésre, amelyre
szeptember 19-20-án kerül sor.

Ungvári János javasolja, hogy az egyesület a következő évekre szóló feladatok közé is vegye
fel a mai iskolával való foglalkozást illetve kitüntetéssel is ismerje el a kiemelkedő
tevékenységet végzőket, akár minisztériumi, akár helyi szinten. Megállapítja, hogy a
szerkesztő bizottság nagyon igényes munkát végzett a legutóbbi kötet összeállítása során.
Felhívja a figyelmet az 1 %-os felajánlások fontosságára illetve ennek propagálására a tagság
körében.
Fülöp Mihály szerint a legtöbb kritika a túlzott részletezést érte, viszont az elvégzett munka
bemutatása fontos. Jó lenne majd ismét egy összegező füzet az egyesület tevékenységéről. A
pályázati tevékenység nagyon aprólékos és sok esetben felesleges munkát igényel, szükséges
lenne az elnökségben egy ehhez értő emberre. Szükséges továbbá az eddigi munka
számítógépes, digitalizált archiválása, valamint az egyesület honlapjának gondos szerkesztése.
Javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöke Gerencsér Attila legyen, aki a felkérést elfogadta,
és az elkészített forgatókönyv szerint a közgyűlést levezeti.
Harkányi Károlyné ismerteti a közgyűlésen elhangzó pénzügyi beszámoló legfőbb számait.
Az ellenőrző bizottság elnöke elkészítette a 2013. évről szóló beszámolót. Az elnökség
javasolja annak közgyűlés elé terjesztését.
Az elnökség a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta a beszámolókat.

3. Szabó Lászlóné a jelölő bizottság nevében elmondja, hogy a jelölő bizottság tagjai
a közgyűlésig mindenkit az elérhetőségük függvényében megkérdeznek, az elnökség eddigi
tagjai közül Nagyné Lengyel Erika kérte, hogy az ellenőrző bizottság elnöki tisztsége alól
mentsék fel, Kálmán Antalné csak elnökségi tagságot vállal a továbbiakban.
Konkrét javaslatait majd a közgyűlésen teszi fel.
Fülöp Mihály elnök javasolja, hogy a következő elnökségben legyen médiafelelős, egyetért az
elnökség tagjainak fiatalításával, és megkérdezi azokat az elnökségi tagokat, akik a
szerkesztőbizottság munkájában is részt vesznek, hogy melyik funkciót választják, javasolja,
hogy az elnökségbe válasszanak új tagokat, így az egyenletesebb terhelés megvalósulhat.
Korompai Gáborné és Kornya László munkáját a közgyűlés előtt meg kell köszönni, a
továbbiakban ők csak a szerkesztőbizottságban dolgoznak.

4. Ezután sor került a 2014-es munkaterv ismertetésére, amelyet az elnök majd a
közgyűlésen a tagság elé terjeszt.
Az elnökség megtekintette az egyesület történetéről készült diaképes bemutatót azzal a
javaslattal, hogy ha a feltételek biztosíthatók, azt a közgyűlésen is célszerű bemutatni.
Fülöp Mihály megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

K. m.f.

Fülöp Mihály
elnök

