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Tovább   ápoltuk   szakmai   kapcsolatainkat  a  hasonló   szellemiségű   civil
szervezetekkel.     (Szél     Óvodapedagógusok     Egyesülete,     Öveges     József
Tanáregylet,    Sík   Sándor   Tanáregylet,   Történelmi   Egyházak   Közoktatási
lntézményvezetőinek Országos Egyesülete).  Ennek egyik megjelenési  formáj a
hosszú évek óta közös szakmai konferencia szervezése. 2010-ben február 27-én
„Tehetséggondozás   a   mindennapok   gyakorlatában",   címmel   került   sor   a
program megrendezésére.  A konferencia fő előadója Prof.  Dr.  Csemely Péter
volt, aki az előadása kapcsán felmerült kérdésekre is választ adott.

Névadónk,  Fekete  lstván  születésének  110.  és  halálának  40.  évfordulója
alkalmából emlékversenyt hirdettünk a katolikus iskolák alsó tagozatos diákjai
számára  (lásd  a  mellékletet).  A  két  levelező  fordulón,  amely  feladatlapok
kitöltéséből  és  egy  rajzos  album  elkészítéséből  állt,  52  csapat  -összesen  108
versenyzővel  -  vett  részt.  A  2010.  október  20-21-én,  a  Patrona  Hungariae
Általános  lskolában  megrendezett  döntőn  7  csapat  mérte  össze  tudását.  A jó
hangulatú,  izgalmas  verseny  valamennyi  résztvevője  a  verseny  emblémájával
ellátott  bögrét,  könyvjelzőt  kapott,  és  a  csapatok  a  helyezésüknek  megfelelő
értékű,  színvonalas  könyvcsomagot vihettek haza.  Az  első  nap városnézéssel,
Fekete  lstván  utolsó  lakhelyének  és  emléktáblájának  megtekintésével  zárult.
Másnap   minden   döntős   csapat   közösen   ellátogatott   a   Fővárosi   Állat-   és
Növénykertben.

Megj elentettük kiadványsorozatunk, a Tanítóegylet Füzetei 111. kötetét.
Továbbfolytatódott  a  katolikus  iskolák  alsó  tagozatos  diákjai  számára  a

„Hamatcsepp" háromfordulós  levelező tanulmányi  verseny,  melynek döntőjét
támogattuk. Ennek megrendezésére 2010. május  15-én, a péceli Szent Erzsébet
Katolikus    Általános    iskolában    került    sor.    A    verseny    három    levelező
fordulójában mintegy  1700 tanuló vett részt. A döntőben, amelyen személyesen
jelentek  meg  a  legkiválóbb  teljesítményt  nyújtó  diákok,110  fő  mérte  össze
tudását    matematika,    olvasás-szövegértés,    nyelvtani    és    hittani    ismeretek
területén.

Részt vettünk az ORTT kuatóriumai tagjainak megválasztásán.
Az évi rendes közgyűlés 2010. február 27-én tartottuk, amelyen sor került

az aktuális tisztújításra is.
Az   NCA-ORSZ-10/0718    sz.   pályázatunkkal   200.000.-Ft-ot   nyertünk,

amelyet a Fekete lstván Emlékversenyre és a Hamatcsepp tanulmányi verseny
támogatására költöttünk.

Budapest, 201 1. március 22
Dr. Hermann lstvánné elnök sk.



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉ S
A Tanítók Fekete lstván Egyesülete közhasznú civil szervezet, gazdasági tevékenységet
nem folytat, így egyszerűsített közhasznúsági jelentést készít

1.   Ajelentés része a mellékletben közölt számviteli beszámoló, az egyesület 2010. 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 2010-ben 200 000 Ft volt az NCA
működésre kiírt pályázatán 200.000 Ft-ot ítéltek meg az egyesület számára.

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

6.   Beszámoló a Tanítók Fekete lstván Egyesülete 2010-ben végzett közhasznú
tevékenységérő]:

Az egyesület által megrendezett szakmai konferenciák megfelelnek a Khtv. 26.§ c.
alpontjában (4) sorszám alatt megjelölt, és az egyesület alapszabályában is szereplő
közhasznú tevékenységnek (képességfej lesztés, ismeretteri esztés).

Az egyesület által szervezett „Hamatcsepp"országos levelezős diákverseny
közhasznú tevékenységnek minősülő „képességfej lesztés".

A „Fekete lstván Emlékverseny" címmel alsó tagozatos diákoknak megrendezett
vetélkedőnk szintén közhasznú tevékenység. (Khtv. 26. § (4.))

Az oktatáshoz kapcsolódó szakmai vitákban történő aktív véleményformálás, a
javaslatok kidolgozásában való társadalmi részvétel megfelel a Khtv. 26. § c.
alpontj ában ( 10.) sorszám alatt megj elölt ifi úsági érdekképviseletnek.

A fenti felsorolásban szereplő egyesületi tevékenységek részletesebb kifejtése a
közgyűlési beszámolóban olvasható.

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2010. március 11 -én elfogadta.

Budapest, 2011. március  10.

Dr. Hermann lstvánné
elnök


