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Beszámoló a Tanítók Fekete lstván Egyesülete a 2009. év tevékenységéről

Éves munkatervünknek megfelelően tovább ápoltuk kapcsolatunkat a
hasonló célokért és szellemiségben tevékenykedő civil szervezetekkel, amelynek
keretében ismét két szakmai konferencia megszervezésére került sor. 2009.
április 18-án 52 fő részvétele mellett „Felelősségünk a teremtett világért"
címmel tariottuk meg első közös konferenciánkat. Az előadók a keresztény
ember, a keresztény közösségek szerepét, felelősségét hangsúlyozták a teremtett
világ értékeinek tudatos megőrzésében, a temészet védelmében. A második
konferenciára a ferences szerzetesrend alapításának 800 évfordulója alkalmából
2009. december 5-én került sor „Szent Ferenc, a pedagógus" címmel. Hogyan
segíti a „ferences lelkület" a pedagógust hívatása betöltésében, nevelő-oktató
munkájában. Ezen a konferencián 63 fő vett részt.

A Biblia Éve alkalmából 2008-ban a katolikus közoktatás alsó tagozatos
tanulói számára meghirdetett és sikeresen lebonyolított rajzpályázat díjnyertes
alkotásait bekereteztük, majd azokból az egyesületi konferenciákon kiállítást
rendeztünk, hogy azokat minél több pedagógus megtekinthesse.

A „Fekete lstván Tanítóegylet Füzetei" kiadványsorozatunk következő
kötetének megjelentetéséhez továbbfolytattuk az anyaggyűjtést a katolikus
közoktatásban alsó tagozaton tanító pedagógusok körében (ünnepi műsorok,
versösszeállítások, színdarabok, zeneművek), hogy munkájukat ezzel is
segíthessük.
A 2008/2009. tanévben is közreműködtünk a „Harmatcsepp" alsó tagozatos
több fordulós levelezős tanulmányi verseny szervezésében, lebonyolításában. A
versenyen a katolikus közoktatásból mintegy 1250 tanuló mérte össze tudását
olvasás-szövegértés, matematika és nyelvtani ismeretek területén. A döntőbe,
amelynek megrendezésére a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános lskola ad
rendszeresen otthont, 90 tanuló jutott be. A díjazották „Hamatcsepp"
emlékérmet és éftékes könyvjutalmat nyertek. A döntőre és díjátadásra 2009.
május 23-án került sor.
Egyesületünk évi rendes közgyűlését április 18-án tartotta, amelyen az elnöki
beszámoló alapján értékeltük a 2008. év tevékenységét, meghatároztuk a 2009.
év munkatervét, a várható feladatokat.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
az egyesület 2009. évi működéséről
A Tanítók Fekete lstván Egyesülete közhasznú civil szervezet, gazdasági tevékenységet
nem folytat, így egyszerűsített közhasznúsági j elentést készít
1. A jelentés része a mellékletben közölt számviteli beszámoló, az egyesület 2009. évi
működéséről
2. Az egyesület közvetlen költségvetési támogatást nem kapott.
3. Az egyesületnek vagyona nincs.
4. Az egyesület működésének támogatására pályáztunk a civil szervezetek számára kiírt

pályázatokon. Ezeken összesen elnyert támogatás 2009-ben 450 000 Ft volt.
Az OM szakmai szervezetek számára kiírt pályázatán 200.000 Ft-ot, az NCA
működésre kiírt pályázatán 250.000 Ft-ot ítéltek meg az egyesület számára.

5. A Tanítók Fekete lstván Egyesülete vezető tisztségviselői semmiféle pénzbeli, vagy
más juttatásban nem részesültek.

6. Beszámo]ó a Tanítók Fekete lstván Egyesülete 2009-ben végzett közhasznú
tevékenységéről:
Az egyesület által mestelentetett kiadvány és a szakmai konferenciák megfelelnek a
Khtv. 26.§ c. alpontjában (4) sorszám alatt megjelölt, és az egyesület alapszabályában
is szereplő közhasznú tevékenységnek acépességfej lesztés, ismeretteij esztés).
Az egyesület által szervezett „Harmatcsepp"országos levelezős diákverseny
közhasznú tevékenységnek minősülő „képességfej lesztés".
A „Legkedvesebb bibliai történetem" címmel alsó tagozatos diákoknak megrendezett
rajzpályázatunk szintén közhasznú tevékenység. (Khtv. 26. § (4.))
Az oktatáshoz kapcsolódó szakmai vitákban történő aktív véleményfomálás, a
javaslatok kidolgozásában való társadalmi részvétel megfelel a Khtv. 26. § c.
alpontjában ( 10.) sorszám alatt megjelölt iűúsági érdekképviseletnek.
A fenti felsorolásban szereplő egyesületi tevékenységek részletesebb kifejtése a
közgyűlési beszámolóban olvasható.
A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2009. április 18-án elfogadta.
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