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Bankszámlaszám: OTP Bank, 11737007-20737586
Bankszámla felett dr. Gönczöl Lászlóné és Kallós Károlyné együttesen rendelkeznek.
Az alapítvány célja, tevékenységei
A 2010-ben létrehozott „Emelj fel emlék!” Alapítvány a nyugat-magyarországi és a
határon átnyúló régió felnőtt lakossága és diáksága körében sajátos eszközeivel,
mozgósító erejével járul hozzá az évszázados magyar kultúra értékeire támaszkodva a
kulturális örökség megőrzéséhez, gyarapításához, továbbéléséhez, népszerűsítéséhez,
a pedagógiai tradíciók ápolásához.
1. 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről
4.§. (1) A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért
megóvása mindenkinek kötelessége.
5.§. (1) A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési
jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati
szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a társadalmi és
gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára.
2. 2011. évi CLXXXIX. tv. Mo. helyi önkormányzatairól
13.§. (1) 7. kulturális szolgáltatás, különösen a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása.
Az Alapítvány a szellemi értékekhez való hozzáférés esélyeinek javításával kívánja
elősegíteni a célcsoport lakóhelyhez való kötődését, a helyi, térségi hagyományépítést,
és a nemzettudat erősítését az alábbi feladatok végzésével:
 Térségi kulturális értékek megismerése, feltárása, gyűjtése, sajátos pedagógiai
koncepció szerinti feldolgozása, új értékek létrehozása;

 A kulturális értékek különböző célcsoportokban történő népszerűsítése,
terjesztése, esélyteremtő- és növelő tevékenység a megjelölt régiókban;
 Helytörténeti kutatásra való felkészítés;
 Az alkalmazott kutatás alapján önálló produktumok készítése;
A fenti céloknak megfelelően az alapítvány – a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontjában meghatározott tevékenységek közül – az alábbi
közhasznú tevékenységeket végzi:
03.
04.
06.
11.
13.
20.

Tudományos tevékenység, kutatás;
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
Kulturális örökség megóvása;
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése;
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú
szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

Az alapítvány gazdálkodása, mérleg számlák
Az alapítványi célok elsősorban az alapítói induló vagyonból, annak hozadékaiból,
továbbá az alapítványhoz csatlakozók hozzájárulásaiból, egyre szűkülő pályázati és
egyéb támogatásokból, felajánlásokból valósulnak meg.
Az alapítványt önkéntes munkával, saját anyagi erő (magántulajdonú számítógép,
internet, telefon) felhasználásával tudjuk működtetni. Legnagyobb kincset az a szellemi
erő és háttér jelenti, melyre az alapítvány önkénteseinek munkája révén
támaszkodhatunk.
Az alapítvány 2014-ben elvégezte a közhasznúsági fokozat megújításához szükséges
feladatokat, és a Győri Törvényszék az alapítványt új alapító okiratával 2014. május 25én közhasznú szervezetté minősítette. 2017-ben az alapítvány az adófizetők jóvoltából
az SZJA 1 %-ának átutalásával 64.588 Ft támogatáshoz jutott.
Közérdekű önkéntesek (2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baksa Péterné
állandó szereplő, korrektor
Fejesné Horváth Margit kuratóriumi tag, alapítványi teendők, társszerző
Füsi Andrásné
állandó szereplő, társszerző
Fülöp Viktorné
állandó szereplő, társszerző (posztumusz)
Dr. Gönczöl Lászlóné elnök, alapítványi teendők, társszerző
Dr. Gönczöl László
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában
Iván Józsefné
Kallós Gyopár
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában
Kallós Károlyné
projektvezető, alapítványi teendők, társszerző
Kutasné Szabó Piroska szereplő, társszerző

11.
12.
13.
14.
15.

Dr. Karácsony István valamennyi kötethez kapcsolódó társszerzői munka
Dr. Kőrös Erzsébet
állandó szereplő, társszerző
Miklós Horváth István társszerző, könyvterjesztő
Mód Lászlóné
állandó szereplő, társszerző
Huszár Istvánné Hargitai Beáta alapító, valamennyi kötethez kapcsolódó grafikai munka

2016-ban a következő munkatársaink kaptak közérdekű önkéntes címet
szervezetünknél:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iván Józsefné
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában, társszerző
Dr. Jáki Katalin
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában, társszerző
Kungliné Baksa Zsuzsa állandó szereplő, társszerző
Takács Zoltán
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában, társszerző
Szabó Gyuláné
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában, társszerző
Őrfi Mária
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában, társszerző
Freier Cecília
közreműködés az alapítványi feladatok végrehajtásában, társszerző
Sipter Bálint
alapítványi honlap szerkesztése

2017-ben Szalayné Galambosi Tímea kapott közérdekű önkéntes címet
szervezetünknél. Indoklás: több éves közreműködés az alapítványi feladatok
végrehajtásában
Gazdálkodás
Alapítványunk nonprofit szervezet. Az alapítványi célok elsősorban az alapítói induló
vagyonból, annak hozadékaiból, továbbá az alapítványhoz csatlakozók
hozzájárulásaiból, egyre szűkülő pályázati és egyéb támogatásokból, felajánlásokból
valósulnak meg. Induló vagyon: 60000 Ft, azaz Hatvanezer Ft volt, amit az alapító OTP
bankszámlánkra befizetett.
Az Alapítványt önkéntes munkával, saját anyagi erő (magántulajdonú számítógép,
Internet, telefon, idő stb.) felhasználásával tudjuk működtetni. Legnagyobb kincset az a
szellemi erő és háttér jelenti, melyre az alapítvány önkénteseinek munkája révén
támaszkodhatunk.
Eszközök (2017): e Ft
Pénzeszköz összesen: 5873 e Ft
Készlet: 237 e Ft
Források: 5873 e Ft
Értékesítés: 1241e Ft
Egyéb bevételek: 1002 e Ft
Összes ráfordítás: 2439 e Ft
Tárgyévi eredmény: –196e Ft
Vevőkövetelés: nincs
Szállítói tartozás: nincs

A Megyei Honismereti Kutatócsoport működése
Az „Emelj fel emlék!” Alapítványtartalmi munkáját munkacsoportokban (honismereti,
előadói, szerkesztői) végzi.
A célnak megfelelően az alapítvány keretei között működő Megyei Honismereti
Kutatócsoport emlékköteteket ad ki jeles pedagógusok életútjáról. 2010-ben „Töretlen
hittel”, 2012-ben „Szellemi kincsek őrzői”, 2013-ban „A hivatás bűvöletében”, 2014-ben
„Hűséggel a katedrán”, 2015-ben „Magvetők nyomdokain”, 2016-ban „Végtelen
pályatérben”, 2017-ben „Mesterségük művészei” címmel „Jeles pedagógusok GyőrMoson-Sopron megyében integratív címmel összesen nyolc kötetet jelentetett meg.

Megjelent köteteink 2017-ig

Ezekben, valamint a 2009-ben más kiadói keretben megjelent „Sok fény maradt
utánuk” c. kötetben 198 egykori legendás hírű Győr-Moson-Sopron megyei
pedagógus életútját, pedagógiai munkásságát, közéleti tevékenységét tárja fel és
népszerűsíti a megyében.
A pedagógus életutak feltárásában 136 társzerző vett részt, közöttük tanító, tanár,
gyógypedagógus, iskolaigazgató, óvónő, professzor, közgazdász, köztisztviselő,
egyetemi oktató, emeritus professzor, egyetemi hallgató, iskolaigazgató, képzőművész,
mérnök, helytörténész, informatikus, könyvtáros, híradás technikus, népművelő, vállalati
igazgató, vállalkozó stb. beosztású szakemberek szerepelnek. Valamennyien önkéntes
munkát végeztek. Az alkotó csoport részére minden évben felkészítő továbbképzést
szerveztünk, irányadó vázlatot készítettünk és közreadtuk az összeállítandó

nyersanyagok tartalmi formai követelményeit. A szerkesztői és a lektori munkát alkotó
munkacsoport néhány tagja végezte el.
„Miben rejlik e kötetek értéke? Olyan személyek életét és munkásságát mutatja be,
akikről másutt nem vagy alig olvashatunk; olyan példaképeket állít elénk, akiknek
munkássága ma is tiszteletre és figyelemre méltó. Némelyiküknek már ezen életrajz
közzététele előtt is intézmény viselte nevét; másokról viszont éppen a kötetekben
olvasható életrajz hatására neveztek el intézményt, utcát, teret, vagy éppen tanulmányi
versenyt; állítottak tiszteletükre emléktáblát vagy más emléket (…) bizonyítékaként
annak: fontos szerepet tölt be ezen könyvsorozat Győr-Moson-Sopron megye oktatásés neveléstörténetének, helytörténetének, valamint szellemi értékeinek megőrzésében!”1
Ezáltal a megyei kulturális örökség gazdagodott, egyedi, innovatív helyi
kezdeményezések keletkeztek.
Működési gyakorlat
2017-ben 11 éve, hogy alapítványunk illetve a Megyei Helytörténeti Kutatócsoport
céljaink megvalósítása érdekében mélyreható szellemi-művelődési aktivitást fejt ki GyőrMoson-Sopron megyében. Az alapítvány filozófiájának lényeges eleme az értékőrzés, az
értékteremtés, és az érdeklődő közösségek értékrendjének erősítése. A jubileumi évben
az eddiginél is nagyobb erőfeszítéseket tettünk munkánk tartalmi elemeinek
intenzifikálására, a keletkezett értékek bemutatására, hangsúlyozására, terjesztésére,
népszerűsítésére.
 Ennek érdekében a kiadott könyveink bemutatása céljából 2017-ben is a megye
településein prezentációval összekapcsolt műsoros bemutatókat tartottunk több
alkalommal a következő településeken pld. Csorna, Csapod, Darnózseli, Felpéc,
Fertőszentmiklós. Kunsziget, Pannonhalma, Rábapatona, Győr, Sopron stb.
2009-től 2017-ig az alapítvány 100 alkalommal ismertette a köteteket megyei
helyszíneken és közösségekben.
A bemutatók népszerűek voltak, a települések vezetői és a lakosság részéről
nagy közszeretetet tapasztaltunk. Egyre több helyen az oktatási intézmények
tanulói és a helyi felnőtt kulturális csoportok is bekapcsolódtak a programba.
Énekkarok, egyéni énekesek, tánccsoportok, zeneiskolai tanulók, zenekarok
léptek fel a rendezvényeken. A bemutatók méltón erősítették a települések
szellemi összetartó erejét, a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőség
megvalósulását. A helyszíneken való találkozás hasznosan segítette a különböző
társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok alakítását.

1

Dr. Horváth József igazgatóhelyettes (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér): Támogató vélemény a Jeles
pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című kiadványsorozathoz
:

 Tovább folytatódott 2017-ben munkánk publikusabbá
tétele a
www.emeljfelemlek.hu c. honlap tájékoztató tevékenysége révén. A honlapot
folyamatosan alakítjuk, bővítjük. Célunk, hogy minél több látogató ismerkedjen
meg programjainkkal.


 A célcsoportok informálása céljából 2017-ben megjelentettük az „Emelj fel emlék!”
Alapítvány információs hírlevelét Velünk maradnak címmel 1000 példányban.
Ebben tájékoztattuk célcsoportjainkat a helytörténeti kutatócsoportunk 10 éves
működésének tartalmáról, megjelent kötetinkről, a bemutatott személyekről, a
társszerzőkről, az emlékőrzés helyi módszereiről, eredményeiről, munkánk
népszerűsítéséről.

Az elvégzett munka hatása
Örömmel tapasztaljuk, hogy alapítványunk működésének hatására megnőtt a figyelem a
településeken egykor óriási tekintélyt kivívott tanítók, tanárok, jeles óvónők
tevékenysége, szellemi öröksége iránt. Iskolák, önkormányzatok, családok jelzik, hogy
településükről kit tartanak érdemesnek a sorozat további köteteiben való megjelenésre.
Tevékenységünk legtöbb helyen a kulturális tevékenység természetes részévé vált.
Munkánkra széles körben szükség és igény van, a befektetett szellemi erő megtérülését
érezzük és látjuk nap, mint nap. Tevékenységünk egyre ismertebb a megyében.

A társszerzők – legtöbbször a települési helytörténet iránt érdeklődők – készséggel
vállalnak önkéntes munkát az alapítvány mindennapos tevékenységében. A társszerzők
mellett ki kell emelni a helyi adatszolgáltatók egyre bővülő körét, a települési, főleg az
oktatással összefüggő dokumentumok megőrzésében vállalt szerepüket, mindkét
célcsoport egyre javuló információtechnikai hozzáértését, az elvégzett munka minőségét.

Intézményi meghívó (2017)

 2017-ben több alkalommal jelent meg munkánkról tudósítás illetve hír a megyei
illetve a Győr városi médiában.

Egyre több olyan jeles pedagógus van, akinek a nevét jogi személyiségű szervezetek
kölcsönzik névadásukhoz, alapítvány létesítéséhez, településrészek elnevezéséhez,
iskolai versenyekhez stb. A 2017. évben is több emléktábla kihelyezésére, névadásra,
emlékműsor szervezésére került sor, melyen alapítványunk képviselőit is részt vesznek.
Több alkalommal adományoztunk köteteinkből jutalomkönyveket iskolai és országos
tanulmányi versenyek résztvevői számára. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
számára korábbi köteteinkből 30 ajándékpéldányt biztosítottunk a megyében dolgozó
települési könyvtárak állományának bővítése céljából.
Szakmai kapcsolataink egyre szélesebbé váltak. A megye városaiban működő
könyvtárak, állami és egyházi levéltárak, muzeális kiállítóhelyek beépítik programjaikba
alapítványunk kínálatát, és helyet adnak rendezvényeinknek. Szívesen fogadják
kutatóinkat, és szakmai anyagokkal látják el őket. Az intézmények vezetői, dolgozói
maguk is feladatokat vállalnak tevékenységünk elemzésében, bemutatásában,
értékelésében. Különösen jó kapcsolatot alakítottunk ki az évek során a Csornai
Muzeális Kiállítóhellyel a soproni Pedagógusok Művelődési Házával, a győri Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér dolgozóival illetve intézményeivel, a megyei
levéltárakkal és több oktatási intézménnyel. Régiós kapcsolataink közül kiemelkedik a
Pápa városával kialakított szakmai együttműködés, melynek eredményeként a jövőben
több közös program megvalósítására kerülhet sor. Több éve tartunk kapcsolatot a
debreceni Dr. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesülettel, mely hasonló módon végez
értékteremtést és értékőrzést pedagógus életutak közreadásával.

Családtagok a 8. kötet könyvbemutatóján. Fertőszentmiklós, 2017. 10. 02.

Az emlékkötet-sorozat darabjai megtalálhatók az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 156
fiókkönyvtárában, több más megyei, városi és iskolai könyvtárban valamint honlapján, és
az alapítvány saját honlapján.
Kedvező tapasztalat számunkra polgármesteri hivatalok dolgozóinak, elsősorban a
polgármestereknek a bekapcsolása rendezvényeinkbe.
Az önkormányzatok
támogatóként is megjelennek lehetőségeik mértékének megfelelően.

A darnózseli polgármester köszöntője (2017. 11. 30.)

Alapítványi munkatársak és támogatók Cziráki Lajos festőművész centenáriumán (Pápa, 2017.
05. 15.)

További elképzeléseink
2017-ben tovább folytattuk az alapítványi célcsoport és az önkéntesek bővítését, a
feltáró munka új szakaszában a 9. kötet előkészítése folyt.
2018-ban tovább szeretnénk mélyíteni a megye oktatási intézményeiben a jeles
pedagógusok életéből, munkásságából fakadó erkölcsi és szakmai értékek
megismertetését a pedagógusok és a diákok körében. Sajnos, az oktatási
intézményekben az utóbbi néhány évben bekövetkezett centralizáció, a fokozott
leterheltség és az intézmények központosított gazdálkodása nem kedvez ennek a
törekvésnek.
2018-ban szeretnénk a megyében működő közép- és felsőoktatási intézményekkel, az
oktatásirányítás regionális szervezeteivel még szorosabbra fűzni kapcsolatainkat.
További tervünk a céloknak megfelelő ismeretterjesztő tevékenység erősítése, a
partnerkapcsolatok bővítése, munkánk publikusabbá tétele országos szinten is.
Feladatunk információs- és marketingtevékenységünk (pályázatok, mecenatúra,
szponzoráció) erősítése, hogy alapítványunk működésének hatékonyabbá tételéhez ez
által is forrásokhoz jusson.
Győr, 2018. május 05.
Dr. Gönczöl Lászlóné s. k.
Az alapítvány elnöke

