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Honismereti kutatócsoport tagja részére
Székhelyén

Győr, 2007. május 17.

Tisztelt Kolléganő!
Tisztelt Kolléga!
A Hungaro-Dalton Egyesület 2006-07. tanévi eredményei közé tartozik a honismereti kutatócsoport megalakulása.
Célunk a megyénkben egykor működő jeles pedagógusok munkásságának feldolgozása volt.
A munkába eddig 12 „önkéntes iskolatörténeti kutató” kapcsolódott be.
Jelenleg a következő személyek életútjának feldolgozása folyik a személyekhez kötődő hely megnevezésével:
Beöthy Mihály, 1824-1902 - Dunakiliti; Bolla Géza, 1897-1963 - Hegykő; Boros József, 1883-1961 Tarjánpuszta; Érsek József,1890-1967 - Kisbodak; Hargitai Gusztáv, 1913-2006 - Felpéc; dr. Karácsony
Mihály, 1796-1869 - Darnózseli; Király Iván, 1894-1987- Csorna - Farád, Hanság; Kovács József, 1921-1998 Kajárpéc; Magyar István, 1888-1973 - Felpéc; Németh Zoltán, 1923-2002 - Pannonhalma; Papp Vendel, 19001949 -Kapuvár; Rejtő Pálné sz. Pogács Mária, 1913-1993 - Gönyű; Timaffy Endre, 1860-1919 -Dunasziget ;
dr.Timaffy László, 1916-2002 - Szigetköz, Hédervár, Győr
Eredményeink:
· A kutatók nagy vonalakban összeállították a fent felsorolt jeles pedagógusok életének pedagógiai
szempontból is jelentős mozzanatait, életútját.
· A gyűjteményből rövid kivonat készült, melyet 2007. április 19-én az egyesület szakmai napján Kallós
Károlyné ismertetett a résztvevőkkel. Ezt a kutatók egyetértésével szeretnénk egyesületünk honlapjára is
feltenni.
· Az anyagok egy részének végső formába öntését Kallós Károlyné, dr. Gönczöl Lászlóné és a szerzők
közös szerkesztő munkája alapján megkezdtük, a munkát a nyár folyamán folytatjuk.
· Május hónapban pályázatot adtunk be „Megyei pedagógus arcképcsarnok. Jeles pedagógusok emlékezete
Kajárpécen és Felpécen.” címmel a megyei pályázati kiírásra Győr-Moson-Sopron megye kulturális
örökségének megőrzését és népszerűsítését segítő szakmai programok megvalósítása céljából.
Támogatása esetén 2007. szeptember 15. és 30. között megyei megemlékezés lesz a Kajárpéci
Kultúrházban és a helyi helytörténeti múzeumban a csoport részvételével és közreműködésével. A
rendezvényt a helyi önkormányzat is támogatja.
· Folyamatos pályázatfigyelést végzünk további támogatási lehetőségek felkutatása céljából. Kérjük, hogy ha
valaki olyan pályázati kiírást talál, amelyre támogatást kérhetünk, jelezze a csoport vezetőinek.
(kallosne@fremail.hu; nelli1@freemail.hu; levélben: Kallós Károlyné, 9021 Győr, Szent István u. 55.)
· Terveink szerint tovább folytatjuk a kutatást. Több jelzés érkezett iskoláktól, kollégáktól, akik
csatlakoznának csoportunkhoz.
· A jövő év programjába szeretnénk felvenni intézmények meglátogatását is, ez esetben megbeszéléseink
kihelyezett helyszínen zajlanának. Elsőként a Győri Egyházmegyei Múzeum és Püspöki Levéltár
megtekintését tervezzük. A programról és a pontos időpontról értesítést küldünk.
Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat. Várjuk további jeles pedagógusok megörökítésére vonatkozó
elképzeléseiket, koncepcióikat.
Ez úton is megköszönjük a tanév folyamán végzett lelkes, önzetlen munkájukat. A nyárra jó pihenést, kellemes
kikapcsolódást kívánunk.
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