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Kőzhasznúsági beszámoló a Tanítók Fekete lstván Egyesülete

2011. évi működéséről

Közhasznúsági  tevékenységet  egyesületünk  az  alapító  okiratban  megjelölt  területek

(1997.  évi  CLVI.  tv.  A  közhasznú  szervezetekről  26.§.c./ pont  3-11.  alpontja)  közül  a  (4)

nevelés. oktatás. kéoesséffeilesztés és ismeretteriesztés terén fejtett ki a 2011. évben az alábbi

beszámoló szerint:

Tovább  ápoltuk  szakmai  kapcsolatainkat  a hasonló  szellemiségű civil  szervezetekkel.

(Szél  Óvodapedagógusok  Egyesülete,  Öveges  József Tanáregylet,  Sik  Sándor Tanáregylet,

Történelmi Egyházák Közoktatási lntézményvezetőinek Országos Egyesülete). 2011. március

11-én  szerveztük  évi  első  közös  konferenciánkat,  melynek  címe  „Hogyan  dolgozzunk  a

fiusztrációnkkal".  A konferencia fő  előadója Dr.  Bagdy Emőke pszichiáter,  egyetemi tanár

volt.

Az  év  második  konferenciájára  2011.  november  26-án  került  sor,  amelynek  címe

„Hogyan  szeressük jól  a  gyemekeket?",  fő  előadója  Dr.  Pálhegyi  Ferenc  pszichológus,

főiskolai tanár volt.

Két pályázatot írtunk ki a Család éve 2011 alkalmából a katolikus iskolák alsó tagozatos

tanulói  számára  (lásd  a  mellékletet)  „Az  én  családom"  címmel  rajzpályázaton   110  rajz

versenyzett a díjakért, 27 rajz érdemelt helyezést. Értékes könyvjutalmat és oklevelet kaptak a

díjazottak.  Az  „Ima  családomért"  pályázatra 28  ima érkezett,  közülük  10-et ítélt  díjazásra

alkalmasnak a zsűri. Értékes raj zeszközöket és oklevelet vihettek a helyezettek.

A  két  pályázat  díjkiosztó  ünnepségére,  egyúttal  a  díjazott  alkotások  kiállítására  a

katolikus pedagógus egyesületek 2011. november 26-i közös konferenciáján került sor.

Továbbfolytatódott a katolikus iskolák alsó tagozatos diákjai számára a „Hamatcsepp"

háromfordulós  levelező  tanulmányi  verseny,   melynek  döntőjének  megrendezésére  2010.

május  28-án,  a péceli  Szent  Erzsébet  Katolikus  Általános  iskolában  került  sor.  A  verseny

három   levelező   fordulójábam   mintegy   1700   tanuló   vett   részt.   A   döntőben,   amelyen

személyesen jelentek  meg  a  legkiválóbb  teljesítményt  nyújtó  diákok,110  fő  mérte  össze

tudását matematika, olvasáslszövegértés, nyelvtani és hittani ismeretek területén.

Az évi rendes közgyűlésünket 2011. március 11 -én tartottuk.



Az NCA-ORSZ-11/0759 sz. pályázatunkkal  100.000.-Ft-ot nyertünk. Ezt az összeget a

Család   éve   2011    alkalmából   szervezett   rajz   és   imaíró   pályázat   díjaira,   valamint   a

Harmatcsepp országos tanulmányi verseny költségeire fordítottuk.

A  NEFMl  által  kiírt,  „Közoktatásban  és  kisebbségi  oktatásban  működő  társadalmi

szövetségek,  egyesületek  2010.   évi  költségvetési  támogatása"  című  pályázaton  (TSz.10-

06/2011.)  100.000 Ft-ot nyert az egyesület, amelyet az országos Fekete lstván Emlékverseny

finanszíro zására fordítottunk.

Budapest, 2012. április 13.
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