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Beszámoló egyesü]etüL±!s2Qld éví tevékeDységéről

Az Egyesület céljainak megvalósításám közfeladatot lát el (2011. évi CLXXV törvény

a  2011.  évi  CXC.  törvény  a nemzeti  köznevelésről  4.  §  (1)  alábbi  alpontiai  és  a  74.§  (1).

alapján.  E közfeladatát a 2015.  esztendőben az alábbi beszámolóban részletezett közhasznú

tevékenységek   (nevelés,   oktatás,   képességfejlesztés   és   ismeretteriesztés}   során   látta   el

országos szinten:

Tovább ápoltuk szakmai kapcsolatainkat a hasonló szellemiségű civil szervezetekkel

(SZÉL  Óvodapedagógusok  Egyesülete,   Öveges  József  Tanáregylet),   melynek  keretében

közös  konferenciát  szerveztünk  „Szent  Márton  üzenete;  SNl  diákok  nevelése-oktatása  "

címmel (2016. február 24.).

2014-ben vettük fel a kapcsolatot a székelyudvarhelyi Tompa László Általános lskola

alapítványával. amelynek célja a kölcsönös tapasztalatszerzés, a szakmai ismeretek bővítése,

egymás  tevékenységének  megismerése,  a jövőben történő  együttműködés megalapozása,  a

határokon átívelő  nemzeti  ősszetartozás  erősítése.  2015.  március  12-14-ig a Tompa László

Általános   lskola   négy   tanítója   vett   részt   az   általunk   szervezett   szakmai   és   egyéb

programokon.   Az   együttműködés   folytatásaként   2016.   május   12-15.   között   háromtagú

küldöttségünk  (Csébi  Józsefiié,  Dr.  Hemann  lstvánné  és  Sántáné  Kiss  Rjta  választmányi

tagok) szakmai és egyéb programokon vett részt a székelyudvarhelyi Tompa László Általános

lskolában. A látogatással kapcsolatos élménybeszámolóra a 2017-es konferencia és közgyűlés

alkalmából kerül sor.

A  2015-16.  tanévben háromfordulós  meseíró  versenyt  ímmk  ki  a  34.  évfolyamos

tanulók  számára  IÁzár  Ervin   születésének  nyolcvanadik,   halálának  tízedik  évfordulója

alkalmából.  A  döntőre  2016.  április  1 l-én  került  sor,  a bejutott  versenyzőkkel  a  Budapest

Bábszínházban megtekintettük a Lázár Ervin művéből készült „Hétfejű tündér" című előadást.

A döntő zsűrijének elnöke az akkor még élő író, Vathy Zsuzsa, Lázár Ervin felesége volt, áki

nagy  örömmel  mondott  igent  felkérésünkre,  és  a  versenyzők  teljesítménye  iránti  nagy

érdek]ődéssel, hozzáértéssel és szeretettel végezte feladatát. A díjátadásra 2016. május 6-án, a

Katolikus Tanítók XII. Szakmai Konferenciáján került sor. A díjazoltak oklevelet és értékes

könyvcsomagot vehettek át.

2015-16.  tanévben  is  támogattuk  a  többfordulós  országos  tanulmányi  versenyt,  a
"Hamatcsepp" et. A 2016-17. tanévtől a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános lskolától,



amely tíz éven keresztül volt elkötelezett gazdája, egyesületünk ve«e át a verseny szervezését.

A feladatlapok elkészítésében, javításábam, a döntő lebonyolításában egyesületünk tagjai és

azon kívüli tani'tók vesznek részt. A 2016 őszén meghirdetett aktuális versenyre 2039 tanuló

jelentkezett. Az első két forduló megrendezésére is még ebben az évben került sor.

A  Nemzeti  Együttműködési  Alaphoz  2016-ban  is  két  pályázatot  nyújtottunk  be

működési  kiadások  illetve  a  szakmai  programok  költségeinek  támogatására.  A  működési

pályázaton várólistára kerültünk,  de nem nyertünk, a NEA-UN-16-SZ-0115  számú szakmai

pályázatunk azonbam sikeres volt.  Az igényelt 442.000 Ft felét, 221.000 Ft nyeftünk vis;za

nem   térítendő   támogatást   formájában.   Ennek   felhasmálásáról   április   30-ig   tartozunk

elszámolással.

Választmányi   ülésre   2016.   február   8-án   és   szeptember   28-án   került   sor.   Ezen

alkalmákkor  vitattuk  meg  a  közgyűlés  elé  teijesztendő  beszámolót,  munkatervet,  illetve

készültünk az előttünk álló aktuális feladatok megválósítására.

Évi rendes közgyűlésünket 2016. febmár 24-én tartottuk.
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Versen 3-4. évfoljegyében: „Harmatcsepp"
Ervin Meseíró
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