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Tisztelt Pedagógus Kollégák! 
Kedves Olvasók! 
 
 
Elérkeztünk egy újabb tanév kezdetéhez. A peda-
gógusok és a diákok is egyaránt várják, hogy mit 
hoz számukra ez az év. Van, akit az újabb kihívá-
sok hoznak lázba, a várható sikerek, győzelmek 
és elismerések. Azonban sokan a rájuk váró ku-
darcok miatt szoronganak. Ők azok, akik nem, 
vagy csak kevesebb tanári dicséretet kapnak, 
akik nem szereznek érmeket a tanulmányi vagy 
sportversenyeken, akik nem szerepelnek az is-
kolai ünnepségeken. Ők a többség, akik a maguk 
módján tökéletesek, és megérdemlik tanáraik fi-
gyelmét és elismerését. A „rossz” tanulóban is ott 
lehet a híres tudós, feltaláló, művész és a boldog, 
kiegyensúlyozott felnőtt. Erről olvashatnak újsá-
gunk Híres „rossztanulók” rovatában is, amely-
ben most Bíró László Józsefnek, a golyóstoll fel-
találójának az életútját mutatjuk be. 
 
Az elismerést mindannyian elvárjuk saját mun-
kánkkal kapcsolatban, és jó érzéssel tölt el min-
den pozitív visszajelzés. Adjuk meg ezt az örö-
möt egymásnak és a gyermekeknek is. 
 
Hadházi Ilona 
főosztályvezető 
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Brassói Sándor, 
az Oktatási Hivatal elnöke 

 
 

A LA-POK következő arcképe 

Brassói Sándorról, az Oktatási 

Hivatal elnökéről készült. 
 

Vannak-e kedvenc helyei Csong-

rád-Csanád és Bács-Kiskun me-

gyében? Olyan helyek, ahova 

többször is ellátogatott már, 

vagy szívesen meglátogatná? 

Mint a földrajz, a néprajz, a ter-

mészet kínálta érdekességekért 

elkötelezett ember természete-

sen számos település, illetve ter-

mészetföldrajzi látnivaló ismert a 

számomra. Annál is inkább, mivel 

biológia-földrajz szakos tanár-

ként dolgoztam majd két évtize-

det. Így nemcsak ismerek számos 

települést a régióban, hanem ta-

nítottam is ezekről középiskolá-

ban a tanítványaimnak akkor, 

amikor a hazánk földrajzával is-

mertettem meg őket. Mindazon-

által a régió bővelkedik látniva-

lókban, nevezetességekben. Szá-

momra Kecskemét, Békéscsaba, 

Kalocsa, Baja és Gyula a legismer-

tebb, ám több okból kifolyólag is 

Szeged a legkedvesebb szá-

momra, mert a feleségem itt vé-

gezte pszichológusi tanulmá-

nyait, így sokat jártam oda annak 

idején. Mindegyik helyszín ked-

ves a számomra. 

 

Mi a legemlékezetesebb általá-

nos iskolai, középiskolai vagy 

egyetemi élménye diákként? 

Erre a kérdésre nem tudok pon-

tos választ adni, hiszen alap-, kö-

zép-, illetve felsőfokú tanulmá-

nyaim az életem nagyon fontos és 

hosszú szakaszát jelentették, 

több mint 20 évet. Ezen belül ren-

geteg és nagyon sokféle élmény 

ért mind a tanáraim, mind osz-

tálytársaim, évfolyamtársaim ré-

széről, így nem is szeretnék egyet 

kiemelni ezek közül. A tanulás, a 

tanárok és a tőlük megszerezhető 

tudás olyan sokféle és nagyon 

mély élményeket jelentett szá-

momra, amelyekből azóta is táp-

lálkozok. Ezek egy része termé-

szetesen a tanulással, a tudással 

kapcsolatos, másik részük a tu-

dás, a tanulás közvetítésének kö-

rülményeivel. Így a gimnáziumi 

biológia- vagy fizikaórák hangu-

lata, az egyetemi anatómiaórák 

vagy a kollégiumi élet, a szakmai 

terepgyakorlatok, a kalandok, az 

élmények életre szóló tárháza 

volt. 

 

Voltak-e olyan tanárai a tanul-

mányai során, akikre ma is jó 

szívvel emlékszik vissza? Miért? 

Brassói Sándor a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
érettségizett, majd az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos ta-
nári diplomát. Az egyetem elvégzése után a régi középiskolájá-
ban kezdett el tanítani, de közel 20 éves tanári pályafutása alatt 
oktatott a szakképzésben és a felnőttképzésben is esti és leve-
lező tagozaton. A Városmajori Gimnáziumban munkaközös-
ségvezetőként, igazgatóhelyettesként és a tanárjelölteket se-
gítő vezető tanárként is tevékenykedett. A felsőoktatási intéz-
ményekben is kamatoztatta tapasztalatait: oktatott a Debre-
ceni Egyetemen, a Corvinuson és a Budapesti Műszaki Egyete-
men is, ahol címzetes egyetemi docens címet kapott. 1998 óta 
dolgozik a közigazgatásban. Kezdetben az Oktatási Minisztéri-
umban foglalkozott szakmai, finanszírozási és jogalkotási, va-
lamint az ágazati reform megvalósítását érintő kérdésekkel. A 
minisztériumban szerzett tapasztalatai alapján kérték fel 
2015-ben az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettesének, 
2020-tól pedig az elnöki feladatok elvégzésével is megbízták. 
2022. augusztus 1-étől nevezte ki Pintér Sándor belügyminisz-
ter az Oktatási Hivatal elnökének. 
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Mind az alap, mind a középfokú 

iskola, de főképp az egyetemi élet 

fantasztikus egyéniségekkel kap-

csolt össze. Hallatlan érdekes ta-

náraim voltak, köztük nagy szám-

ban olyanok, akik nemcsak az 

adott tantárgyat tudták igazi pe-

dagógusként megismertetni és 

megszerettetni, hanem ők maguk 

is olyan személyiségek voltak, 

akik szeretetre- és tiszteletremél-

tók voltak. És épp ez a lényeg sze-

rintem. A jó tanár, a jó pedagógus 

olyan személyiség, aki nemcsak a 

tantárgyának a megtanításán fá-

radozik, hanem tanítványai szá-

mára példakép is. A jó ember pél-

daképe, akihez nemcsak a tantár-

gyaival kapcsolatban lehet kérdé-

sekkel fordulni, hanem a kisugár-

zása kedves, pozitív, és a tanítvá-

nyai felnéznek rá. És persze kel-

lően tájékozott, hiteles az, amit 

mond, amit tesz. Nekem szeren-

csém volt, hiszen tanulmányaim 

során végig kísértek olyan tanár-, 

pedagógusegyéniségek, akik 

nemcsak a tantárgyuk megtanítá-

sán, hanem a sikeres, boldogulni 

képes emberré nevelés feladatain 

is fáradoztak. 

 

Családapaként mennyire pró-

bálta befolyásolni gyermekei is-

kolaválasztását? Milyen jó ta-

nácsokkal látta el őket? 

Egyértelműen próbáltam, próbál-

tuk a feleségemmel közösen sok 

tanáccsal ellátni őket, és ezt tesz-

szük most is. Nagyon sok köny-

vünk van otthon, sokat olvasunk, 

így gyermekeink kis koruktól 

kezdve érezték ennek a fontossá-

gát. És ezt összekapcsolták azzal, 

hogy sokat és jól kell tanulni. Fel-

nőttként is. Ezért mindig igyekez-

tek, igyekeznek sok információt 

szerezni, és használható, rele-

váns tudáshoz jutni. Ennek szel-

lemében választottak középisko-

lát és egyetemet is. Szerencsések 

vagyunk a feleségemmel, mert 

most is figyelnek ránk, a tanácsa-

inkra, bár már bőven felnőttek. 

Azt hiszem megvolt, megvan az a 

szülői látásmód bennünk, amit el-

fogadtak. Jó tanácsot persze so-

kat adunk nekik – talán néha ki-

csit többet is, mint várnák –, de 

hát a szülő ilyen, megért már sok 

mindent az életében, ilyet is, 

olyat is, és ebből, ezekből adni 

akar a gyermekeinek. 

 

Van-e bakancslistája? Ameny-

nyiben igen, akkor a megvalósí-

tandók között van-e olyan, 

amely különösen fontos Önnek, 

amit még feltétlenül meg sze-

retne valósítani? 

Direkt bakancslistám nincs. Vagy 

inkább nem így hívom azt, ami 

van. Céljaim, terveim vannak 

szép számmal, köztük elsősorban 

a családhoz, szűkebb környeze-

temhez kapcsolódva. Családom-

mal szeretek olyan közös progra-

mokon részt venni, amelyek min-

denkinek maradandó élményt 

nyújtanak és évek, évtizedek 

múlva is, ha visszaemlékezünk 

ezekre, akkor mindannyiunkat 

melegség önt el az emlékezéstől. 

Ezek lehetnek kis dolgok, de na-

gyobb, akár külföldi utazások, ka-

landok is.  

 

Az elnöki feladatok rengeteg el-

foglaltságot jelentenek. De ami-

kor nem dolgozik, mivel tölti a 

szabadidejét, mi ad erőt, mivel 

töltődik fel? 

A közigazgatásban manapság ve-

zetőnek lenni jelentős munkaidő-

vel jár együtt, ezért nagyon kevés 

szabadidő van. Azt szoktam mon-

dani: az elnöki feladat 24 órás 

munkakör, hiszen rengeteg saját 

munkatárssal, más szervezet ve-

zetőivel, az állampolgárok széles 

körével állok kapcsolatban, ezért 

a nap minden szakaszában jön-

nek a levelek, a megkeresések, te-

lefonok, szabadságra, munka-

időre tekintet nélkül. Munkatár-

saim tudják, hogy nem kell sokat 

várniuk a válaszomra, épp azért, 

hogy az ügyek haladjanak, mert a 

munka nem állhat le. Így aztán 

nagyon kevés szabadidőm van, és 

a munka abba is belekerül mindig 

egy kicsit. De az esti beszélgetés, 

egy kis séta a közeli erdőben a ku-

tyámmal kvázi kötelező program 

minden nap. Jót tesz egy kis ki-

szellőzés a napi munka után, 

hogy este még tudjam folytatni. 

 

Mit üzen a jelen és a jövő diák-

jainak? 

Azt, hogy tanuljanak sokat, igye-

kezzenek a tanultakat szélesebb 

körben alkalmazni, és legyenek 

őszinte, tisztességes, korrekt em-

berek! Ilyenekből sajnos egyre 

kevesebb van, bár legtöbb em-

bertársunk szerintem épp ilyen 

kollégákra, barátokra vágyik. 
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Jogszabályi változások  
Az alábbiakban az intézményvezetőket és a pedagógusokat érintő aktuális jogszabályváltozásokat 

adjuk közre. 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

 

 

 

 

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási 

kérdésekről 

 

 

 

 

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

 

 

 

 

 

Módosító: 2022. évi IV. törvény 

Hatályos: 2022.05.25. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

Módosító: 2022. évi IV. törvény 

Hatályos: 2022.05.25. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 
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Hatályos: 2022.06.01. 

A jogszabály meghatározza a köznevelési intézményben tartandó sztrájk esetén a még elégséges 

szolgáltatás mértékét és feltételeit (tájékoztatási kötelezettség). 

Módosító: 2022. évi IV. törvény 

Hatályos: 2022.05.25. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

Módosító: 2021. évi LII. törvény 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás az azonosítási szolgáltatáshoz („oktatási mérföldkövek szolgáltatás”) szükséges sza-

bályozást teremti meg. 
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33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 

hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról 

 

 

 

 

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról 

 

 

 

 

 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 

 

 

 

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

 

 

 

 

  

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 
kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 
kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 
kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 
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501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

 

 

 

 

 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt 
szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról 

 

 

 

 

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

 

 

 

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módosító: 165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.05.01. 

A módosítás 

a) szélesíti a választható érettségi vizsgatárgyak körét a bibliaismeret – baptista hittan és 

a fenntarthatóság vizsgatárgyakkal; 

b) bevezeti – a katonai alapismeretek vizsgatárgyat váltó – honvédelmi alapismeretek 

vizsgatárgyat; 

c) az élő idegen nyelv érettségi vizsga részeinek tagolódását – az egyenértékűség biztosí-

tása érdekében – a nyelvvizsga vizsgarészeinek tagolódásához igazítja; 

d) lehetővé teszi emelt szintű vizsga letételét olyan tárgyból, amelyhez eddig részletes 

érettségi vizsgakövetelmény nem került kidolgozásra és közzétételre; 

e) pontosítja az Oktatási Hivatal, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

szóbeli tételsorok elkészítésével kapcsolatos kötelezettségeit, hatásköreit; 

f) pontosítja a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév fogal-

mát; 
g) helyesbíti a testnevelés érettségi vizsga vizsgaleírásában szereplő pontszámokat. 

Hatályos: 2022.05.25. 

A rendelet a belügyminisztert jelöli ki a köznevelésért felelős miniszterként. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 
kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 
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277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Módosító: 165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás biztosítja, hogy a vizsgázó kérelmére a fizikai vagy kommunikációs segítséget nyújtó 
segítő személy, illetve a jelnyelvi tolmács az érettségi vizsgán jelen lehessen. 

 

Módosító: 165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2024.01.01. 

A módosítás kivezeti az informatika vizsgatárgyat. Informatika vizsgatárgyból utoljára a 2023. 

október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni, ezt követően a vizsgatárgy 

megszűnik, azaz javító vagy pótló vizsga letételére sem lesz lehetőség még abban az esetben sem, 

ha a vizsgázót a vizsgabizottság a vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasította. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

 

Módosító: 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.06.01. 

A módosítás – a veszélyhelyzet megszűnését követően is – fenntartja annak lehetőségét, hogy 

országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén 

a pedagógus-továbbképzések és a minősítési eljárások, minősítő vizsgák szervezése részlegesen 
vagy teljesen online valósulhasson meg. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 
kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 
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362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A belügyminiszter 22/2022. (VII.29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév 
rendjéről 

 

 

 

 

368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról 

 
 
 
 
 
 

Módosító: 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás az új típusú, kedvezmények szélesebb körben történő igénybevételére jogosító pe-
dagógusigazolványok kiadásával kapcsolatos szabályozást szabályozza. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 
kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi. 

 

Módosító: 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.06.01. 

A módosítás – a veszélyhelyzet megszűnését követően is – fenntartja annak lehetőségét, hogy 

országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén 

a pedagógus-továbbképzések és a minősítési eljárások, minősítő vizsgák szervezése részlegesen 

vagy teljesen online valósulhasson meg. 

 

Módosító: 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2022.07.01. 

A módosítás a 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő új Kormány megalakulásához 

kapcsolódó hatásköri szabályokat rendezi, emellett kibővíti a Gyvt. hatálya alá tartozó intéz-

ményben szakmai gyakorlatként tekintendő foglalkoztatási jogviszonyok körét. 

 

Hatályos: 2022.09.01. 

A rendelet tartalmazza a 2022/2023. tanévre vonatkozó fontos és kötelező időpontokat, határ-

időket, a különböző feladatok ütemezését, illetve egyéb – a közneveléssel kapcsolatos – előíráso-
kat. 

Hatályos: 2022.09.30. 

A módosítás értelmében a jelen tanévben az őszi szünet nem adható ki, ugyanakkor a téli szünet 

időtartama hosszabb lesz: az utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), az első tanítási nap 

2023. január 9. (hétfő). A tanév utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek). 
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268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól 

 

 
 
 
 

1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 

alkalmazásának eltérő szabályairól 

 

 
 
 
 

 

299/2022. (VIII.9.) Korm. rendelet a köznevelési és szakképző intézményben 
ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának 

megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. FEKE ATTILA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

Hatályos: 2022.07.30. 

A rendelet a nyugdíj folyósítása mellett lehetővé teszi a korábban öregségi nyugdíjba vonult pe-

dagógusok közalkalmazotti jogviszony keretében történő továbbfoglalkoztatását a 2022. szep-

tember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban. 

Hatályos: 2022.07.30. 

A módosítás értelmében 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig a Kormány 

véleményének kikérése nélkül foglalkoztatható közalkalmazottként az öregségi nyugdíjas peda-

gógus. 

Hatályos: 2022.08.10. 

Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert (menedékes) tanulók fejlesztésének-oktatásának 

megvalósítása érdekében fenntartótól függetlenül a köznevelési intézmények, valamint a szak-

képző intézmények fenntartói részére kiegészítő támogatásként havonta a tanulók havi átlaglét-

száma alapján 130 000 forint/hó/tanuló fajlagos összeg került megállapításra 2022. szeptember 

1-jétől. Ez a kiegészítő támogatás akkor illeti meg a fenntartót, ha az érintett tanulók számára az 

adott hónapban az alapellátáson felüli heti öt óra egyéni felkészítést biztosította. A rendelet rész-
letezi a támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának módját. 
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Őszi Pedagógiai Napok 2022 

 
A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományokat követve  

– a szaktanácsadókkal, a bázisintézmények pedagógusaival, valamint további neves elő-

adókkal együttműködve – 

2022. október 24-től október 28-ig 

ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2022 

címmel rendezvénysorozatot szervez, melyre szeretettel várjuk a pedagógusokat. 
 

 

A rendezvénysorozat keretében tájékoztatást hall-

hatnak a felsőoktatási felvételivel kapcsolatos vál-

tozásokról, az Oktatási Hivatal tananyagfejleszté-

seiről, valamint a kompetenciamérésekről. Több 

előadás és bemutató a pedagógiai értékelés téma-

körét járja körül. Szó lesz – többek között – a fej-

lesztő, a támogató, a formatív, illetve az alternatív 

értékelésről. 

 

Ugyanakkor a korábbi évekhez hasonlóan számos 

jógyakorlattal, digitális pedagógiai eszközzel, a te-

hetséggondozás lehetőségeivel és egyéb – a peda-

gógusok munkáját támogató – módszerrel ismer-

kedhetnek meg az érdeklődők. Szakmai program-

jainkat online formában tartjuk meg, amelyeken a 

részvétel térítésmentes, ugyanakkor előzetes re-

gisztrációhoz kötött. 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szeged/szeged_programok 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szeged/szeged_programok
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Határidők, hírek, események 

A következő oldalakon az intézmények és a pedagógusok számára fontos határidőket és 

eseményeket gyűjtöttük össze, továbbá bemutatjuk a hivatal intézményeket és pedagógusokat 
támogató tevékenységét. 

 

Szakmai tanévnyitó konferenciák Szegeden és Kecskeméten 

 
A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 2022. 

augusztus 24-én Szegeden és 2022. augusztus 25-én 

Kecskeméten szakmai tanévnyitó konferenciát 
szervezett.  

A szegedi rendezvényt 155 résztvevő jelenlétében a 

Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulóinak hangulatos 

műsorát követően Dr. 

Holubán Csilla, a Csong-

rád-Csanád Megyei Kor-

mányhivatal Szegedi Já-

rási Hivatalának hivatal-

vezetője nyitotta meg, míg 

az augusztus 25-ei 

rendezvényen a Kecs-

keméti Kodály Zoltán 

Ének-zenei Általános Is-

kola, Gimnázium, Szak-

gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola növen-

dékeinek színvonalas 

bemutatóját Dr. Havassy 

Sándor, a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal 

igazgatójának ünnepi beszéde követte.  

Szegeden Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős 

államtitkár, Kecskeméten pedig Pálfi Erika, a 

Belügyminisztérium Köznevelési Tartalomfej-

lesztési Főosztályának főosztályvezetője képviselte 

a Belügyminisztériumot. Az előadók először is 

köszönetüket fejezték ki az intézményvezetőknek a 

színvonalas szakmai munkáért, a kollégák 

támogatásáért, a jógyakorlatok megosztásáért, az 

innovációkért, és nem utolsó sorban az 

elkötelezettségükért. Ezt követően részletesen 

kitértek arra, hogy az új tanévben mi változik a 

köznevelésben. Ezek között említették meg a 

kormány több éves pedagógusbér-emelési 

programját, ami 2021 és 2028 között 141,6%-os 

emelést jelentene, és ekkorra a pedagógus-átlagbér 

elérné a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát. A 

tervek szerint megnőne az intézményvezetők 

teljesítmény-értékelésének a szerepe, amelynek 

eredménye befolyásolná a pedagógusok juttatását, 

és ezért a kiemelkedő minőségű munkavégzés akár 

20%-os béreltérítést is 

lehetővé tenne. Tájékoz-

tatták továbbá a jelen-

lévőket arról, hogy 2022. 

szeptember 1. napjától 

2023. augusztus 31. 

napjáig a kormány enge-

délyének kikérése nélkül 

foglalkoztathatók közalkal-

mazotti jogviszonyban a 

már nyugdíjas pedagógu-

sok és a megbízási szer-

ződéssel foglalkoztatott 

óraadók is. Emellett ismer-

tették az új európai uniós 

forrásokat (Helyreállítási 

Alap, EFOP Plusz, TOP 

Plusz, DIMOP Plusz), de szó 

esett az új tanévben tervezett témahetek 

időpontjairól, és arról is, hogy bővül az iskolaőrség, 

valamint részletesen kitértek a veszélyhelyzet, a 

járvány, az energiaválság, illetve az ukrán háború 

nevelés-oktatásra gyakorolt hatására. 

Mindkét konferencián Sipos Imre, az Oktatási 

Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási 

elnökhelyettese ismertette a középfokú felvételi 

eljárás, valamint a 2022. május–júniusi érettségi 

vizsgák eredményeit. Az országos mérésekkel 

kapcsolatosan kiemelte, hogy a 2021/2022. 

tanévben az Országos kompetenciamérést (OKM) és 

a nyelvi/célnyelvi méréseket egységes rendszerben, 
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elektronikus felületen bonyolította le az Oktatási 

Hivatal. Az OKM a szövegértés és a matematika 

mellett kibővült a természettudományi mérési 

területtel. A mérési rendszer fejlesztése ebben a 

tanévben is folytatódik, és a mérések tantárgyi köre 

jelentősen bővülni fog: minden „mérhető” tantárgy 

mérésére sor kerül a 4−11. évfolyamokon (magyar 

nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

természettudományok összevontan, élő idegen 

nyelv, digitális kultúra). Az elnökhelyettes kitért a 

nemzetközi mérések jelen tanévi programjaira is. 

Továbbá felhívta a résztvevő intézményvezetők 

figyelmét a tanévkezdéshez kapcsolódó aktuális 

teendőkre a köznevelési információs rendszerben 

(KIR). Ismertette a pedagógusminősítéssel, valamint 

a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos 

fontos adatokat, tudnivalókat, és részletesen 

bemutatta az Oktatási Hivatal által biztosított 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. A tanköte-

lezettséggel kapcsolatos eljárásokkal össze-

függésben kiemelte, hogy a beérkezett kérelmek 

több mint 90%-a pozitív elbírálásban részesült. 

Előadásának végén tájékoztatta a résztvevőket az 

Oktatási Hivatal tartalom- és tankönyfejlesztési 

feladatairól, ezek jellemzőiről, kiemelve, hogy a 

legfontosabb cél a pedagógiai munka támogatása: 

tankönyvkatalógussal, rendelési tájékoztatóval, 

tanári segédanyagokkal, mérési mintákkal, 

megoldásokkal, mintatanmenetekkel, Nemzeti Köz-
nevelési Portál működtetésével stb. 

A Klebelsberg Központ képviseletében Szegeden 

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi 

Központ igazgatója, míg Kecskeméten Kovács 

Tamás Gábor, a Klebelsberg Központ Irányítási és 

Tanügy-igazgatási Osztályának vezetője beszélt –

többek között – a Lázár Ervin Programról, az 

Antiszegrációs Munkacsoport tevékenységéről, 

feladatairól. Áttekintették a sajátos nevelési igényű 

tanulók ellátásával kapcsolatos feladatokat, illetve 

beszámoltak a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

Programról (KKÖP). Tájékoztatták a résztvevőket a 

KRÉTA mobilaplikációk újdonságairól, a KRÉTA 

e-ügyintézés bővítéséről, továbbá ismertették a 

Klebelsberg Központ irányításával megvalósított 
vagy megvalósítás alatt álló projekteket. 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ részéről Dr. 

Feke Attila mutatta be a 2021/2022. tanév során a 

Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ által végzett 

feladatokat, és ezekhez kapcsolódóan felhívta a jelen 

lévő intézményvezetők figyelmét a fontosabb 
tudnivalókra, határidőkre. 

 

 
 
 

A 2023. évi minősítési eljárások 
 
Fontosabb határidők a 2023. évi minősítési eljárásokhoz kapcsolódóan:  
 
❖ 2022. november 25.: a portfólió feltöltésé-

nek és véglegesítésének határ-

ideje (Saját oldal → Pedagógus → 

2017. évtől saját portfólió, pályázat, 

tanfelügyeleti dokumentumok fel-

töltése, megtekintése) 

Ha a jelentkezési adatokban (munkakör, taní-

tott tantárgy) változás történt: a minősítési ada-

tok módosítását (pl. munkakör, tanított tantárgy 

változása) a POKSzeged@oh.gov.hu e-mail címre 

küldendő hiteles kérelemmel (pedagógus és intéz-

ményvezető által aláírt, lepecsételt, szkennelt 

kérelem) szükséges kezdeményezni.  

 

  

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. SIPOS MELINDA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

mailto:POKSzeged@oh.gov.hu
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❖ 2022. november 24-ig a nem kötelező mi-

nősítési eljárásra történt jelentkezés a pe-

dagógus által aláírt nyilatkozat megküldésével 

visszavonható.  

❖ 2022. december 15-ig kell a 2023. évi minő-

sítések látogatási időpontját publi-

kálnia az Oktatási Hivatalnak. A pe-

dagógusok az időpontot a 

https://www.oktatas.hu/ oldalon nézhetik 

meg (Saját oldal → Pedagógus → Látogatási be-

osztások (adminisztráció)). 

Ha a kijelölt látogatási időpont nem megfe-

lelő, az időpont törlése és újraszervezése kez-

deményezhető. A kérelmet minden esetben az 

intézmény adja fel a https://www.oktatas.hu/ 

oldalon (Alkalmatlan időszak típusú kérelem-

ként). Ezért probléma, akadályoztatás esetén a 

pedagógusnak először mindenképp a vezető-

vel szükséges egyeztetnie. Az intézményvezető 

által aláírt és lepecsételt kérelemmel együtt 

(egy pdf dokumentumban) – egyes esetekben 

– alátámasztó dokumentumra is szükség lehet 

(pl. elfogadott éves munkaterv intézményve-

zető által hitelesített oldala az intézményi 
programról). 

❖ Pályakezdő vagy munkahelyet váltó gyakor-

nokok jelentkeztetése, elmaradt 

jelentkezés pótlása: a 

https://www.oktatas.hu/ oldalon 

(Intézmény → Pedagógusminősítés, tanfel-

ügyelet (adminisztráció)) az intézmények to-

vábbra is rögzíthetik a jelentkezéseket, mivel 

a felület nem zár le a jelentkezési időszak után, 

így az ő jelentkezésük folyamatosan rögzít-

hető. 

 
 
 
 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
 

A 2023. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel (tanfelügyeletekkel) kapcsolatos fontosabb határ-

idők: 

 

❖ 2022. november 30.: az Oktatási Hivatal ki-

jelöli a 2023. évi tanfelügyeleti el-

lenőrzések konkrét időpontjait, és 

azokról értesítést küld. Az időpon-

tok megtekinthetők: www.okta-

tas.hu → Saját oldal → Intézmény → Látogatási 
beosztások (adminisztráció). 

❖ 2022. november 30.: a tanfelügyelettel érin-

tett pedagógusok, intéz-

ményvezetők és intézmé-

nyek kötelesek feltölteni a 

nevelési-oktatási intézmé-

nyek működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet által meghatározott – a tanfel-

ügyelet lefolytatásához szükséges – dokumen-
tumokat. A feltöltésnél használt felületek:  

www.oktatas.hu (Saját oldal → Intézmény → Intéz-

ményi dokumentumfeltöltő modul)  

www.oktatas.hu (Saját oldal → Pedagógus → 2017. 

évtől saját portfólió, pályázat, tanfelügyeleti doku-
mentumok feltöltése, megtekintése). 

Minden fontos határidőt megelőzően a Hivatal 

írásban értesíti az elvégzendő feladatokról az érin-

tetteket, akik a POKSzeged@oh.gov.hu e-mail cí-

men is megkereshetik a Szegedi Pedagógiai Okta-

tási Központ munkatársait, amennyiben bármi-

lyen kérdésük merülne fel a tanfelügyelettel vagy 
az azt megelőző önértékeléssel kapcsolatban.  

 

 

  

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HORVÁTH BALÁZS, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. SIPOS MELINDA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
mailto:POKSzeged@oh.gov.hu


 
LA-POK POK-Infó ✓ 14 

 

Akkreditált pedagógus-továbbképzések  

 
2022/2023. tanév I. félévében egy új, 30 órás képzés, a „Scientix: inspirációk STEM (természettudo-

mány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) tanórákhoz” indítását tervezzük tanítás-ta-

nulás témakörben, távoktatás formájában. 
 
A kurzus a Scientix nemzetközi STEM program és 

közösség eredményeire épít, és olyan pedagógu-

sok számára kínál inspirációkat, akik STEM/MTMI 

(matematika, technológia, mérnöki tudományok, 

informatika) területekhez kapcsolódó tantárgya-

kat oktatnak.  

A tanfolyam során a résztvevők 

megismerhetnek nemzetközi és 

hazai STEM kezdeményezéseket, 

illetve más résztvevők tapasztala-

taiból is épülhetnek. A kurzus 

olyan módszereket mutat be, 

amelyek elősegítik a tanulók számára motiváló, 

ugyanakkor magas tudományos színvonalú okta-
tást, és népszerűsítik a STEM életpályákat. 

Olyan pedagógusoknak ajánljuk a képzést, akik 

STEM tantárgyakat oktatnak. Az oktatott tanulók 

életkora: alsó tagozat, felső tagozat, középiskola. 

Szaktanácsadóknak is javasolt a részvétel.  

Szükséges:  

▪ felhasználói szintű informatikai ismeretek,  

▪ saját multimédiás számítógép,  
▪ internetkapcsolat.  

Idegennyelv-ismeret nem szükséges. 

A kurzus résztvevői hetente meg-

nyíló modulok tananyagán halad-

nak végig, amelyek új anyag feldol-

gozást, gyakorlást, tudásellenőrzést 

és reflexiót is magukba foglalnak. 

A képzésről bővebb információ a  
https://pedakkred.oh.gov.hu/ oldalon található. 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ tovább-

képzéseire a meghirdetést követően a 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon a „Meg-

hirdetett képzések” menüpontban lehet jelent-

kezni.  

A képzések meghirdetéséről az intézmények veze-

tőinek tájékoztatást küldünk. 

 

 

Szaktanácsadás 

 
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében a 

Tanévelőkészítő Szakmai Nap.  

 
A programsorozat életre hívásakor a Szegedi 

Pedagógiai Oktatási Központ két célt tűzött maga 

elé. Egyrészt szeretett volna egy olyan fórumot, 

amely segít a pedagógusoknak a nyár pihentető 

könnyedségéből ráhangolódni az előttük álló 

tanév új kihívásaira. Másrészt olyan pedagógiai 

szakmai előadásokat, műhelymunkákat akart 

kínálni, amelyek minden résztvevő számára 

hasznosak, támogatják a munkájukat, és a 

mindennapi tanítási gyakorlatukba is beépíthető 

ismeretekkel szolgálnak. E célok által egy olyan 

közös platformot kívánt teremteni, amely a nyári 

élmények után a szakmai párbeszédre és a 

tapasztalatcserére fókuszál. 

Az első rendezvényünknek 2020. augusztus 27-én 

a Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István 

Építőipari Szakgimnáziuma adott otthont. A 

szaktanácsadói hálózatunk mesterpedagógusai 

által szervezett 16 előadás két szekcióban valósult 

meg, 222 pedagógus részvételével. 

A kezdeti tapasztalatok azt mutatták, hogy 

kimagasló az érdeklődés az innovatív oktatási 

módszerek iránt. Bebizonyosodott, hogy a 

pedagógusok elkötelezettek a hivatásukkal 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HEGEDŰSNÉ DÁVID ANDREA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

https://pedakkred.oh.gov.hu/
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
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kapcsolatban, és igénylik a tájékoztatást a szakmai 

fejlődésük érdekében. Ezért is szerettünk volna a 

továbbiakban mindig egy kicsivel többet, 

tartalmasabbat nyújtani az érdeklődőknek. Olyan 

programot akartunk létrehozni, amely lehetőséget 

biztosít arra, hogy tájékozódhassanak az egymás 

intézményeiben folyó munkáról, valamint a látott 

jógyakorlatokat alkalmazhassák és beépíthessék 

mindennapi feladataikba.  

Így került sor 2021. augusztus 24-én egy online és 

2021. augusztus 26-án egy jelenléti ren-

dezvénysorozatra, összesen 31 előadással. A 

jelenléti programoknak a patinás Kiskunhalasi 

Bibó István Gimnázium volt a házigazdája. 

Összesen 385 pedagógus vett részt a 

programokon. Reményeink szerint a növekvő 

résztvevői számok azt jelentik, hogy a 

szaktanácsadók által ajánlott színesebb és 

változatosabb programok, a jelenkor szakmai 

elvárásait kielégítő pedagógiai módszerek 

bemutatása inspirációt jelentenek a 

pedagógusoknak a szakmai megújulásukhoz.  

Ennek szellemében szerveztük meg az aktuális 

Tanévelőkészítő Szakmai Napot online formában 

2022. augusztus 23-án, 18 előadással, amelyen 

627 pedagógus vett részt. 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORNÉLI BEÁTA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

Aktuális pályázatok 
Rovatunkban az Oktatási Hivatal honlapján megjelent pályázati lehetőségekre szeret-
nénk felhívni a figyelmet. 

https://www.oktatas.hu/palyazatok 

11. Ifjúsági Bolyai Pályázat 

Egy maximum 10 oldalas esszé írása „A messenger RNS terápiás alkalmazásának új, eddig fel nem 
tárt lehetőségeiről: azok előnyei és hátrányai, technikai nehézségek és az arra adott megoldások 
tudományos igényű leírása” témában. 

Követelmény, hogy egy – a területre vonatkozó – rövid általános összefoglaló mellett a dolgozat 
fókuszáljon egy idáig nem, vagy kevésbé vizsgált messenger RNS-t alkalmazó területre, továbbá 
tartalmazzon egy kutatási tervet az új alkalmazás tesztelési módjának leírásával. 

Pályázhatnak a hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán ta-
nuló diákok, továbbá a szomszédos államokban élő, magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10–
12. évfolyamos tanulók. 

Részleteket az alábbi linkeken olvashatnak: 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifjusagi_bolyai_palyazat 

11_ifjusagi_bolyai_palyazat.pdf (oktatas.hu) 

Beküldési határidő: 2022. október 17. 

Pályázatpanoráma 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. SIPOS MELINDA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/palyazatok
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifjusagi_bolyai_palyazat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/palyazatok/2022/11_ifjusagi_bolyai_palyazat.pdf
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A Trefort Ágoston-díj azoknak az állami vagy egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak ado-
mányozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek. 2022-ben 
Csongrád-Csanád megyében Tóthné Kávai Éva, Bács-Kiskun megyében Kovácsné Zsemlye Marietta 
részesült pedagógus napon ebben a rangos elismerésben. Róluk készült rovatunk következő két 
portréja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményvezető szemével… 

„Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, 
akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.” 
(Konfuciusz) 
Tóthné Kávai Éva 1991 óta dolgozik iskolánkban is-
kolatitkárként. Munkájára jellemző a precizitás, az 
alaposság és a lelkiismeretesség. Munkaköri feladata-
inak ellátása mellett az iskola minden dolgozójának 
önzetlenül segített. Az évtizedek alatt összegyűlt is-
meretei és tapasztalata révén munkáját igen hatéko-
nyan végezte. Munkatársaival példaértékű szakmai és 
emberi kapcsolatot tartott fenn. Minden iskolai ren-
dezvény aktív résztvevője, segítője volt. Évi a diákok, 
az intézményi dolgozók, a szülők által is tisztelt mun-
katárs volt, akinek a segítségére mindig számítani le-
hetett. Feladatait nagy szakértelemmel és kellő alá-
zattal látta el. Az iskola ügyeit odaadással, lelkiisme-
retesen és udvariasan intézte. A telefonban hangja 
kedvesen üdvözölt, a nyilvántartásokat pontosan, 
naprakészen kezelte. A pedagógusok munkáját jóin-
dulatúan segítette. Irodai munkáját maradéktalanul, 
precízen végezte. Mindig vidám természetével, hu-
morával és kedvességével mosolyt csalt a kollégák ar-
cára. Nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk! 
 
Simon Hajnalka Ágnes 
intézményvezető 

 
A kolléga szemével… 

Évivel már idejét sem tudom, hogy mióta dolgoztunk 
együtt. Kapcsolatunkat a szakmaiság mellett a vidám-
ság jellemezte. Személyisége mindig derűs és meg-
nyugtató volt. Példátlan erővel, kitartással, szorga-
lommal, pontossággal végezte a munkáját. Az utóbbi 
idők megnehezítették az iskolák életét, de ezek mel-
lett a nehézségek mellett is mindig derűlátó és pozitív 
tudott maradni. Munkabírása, minden apró részletre 
kiterjedő érzékenysége, szakmai tudása, gyermeksze-
retete példamutató. Évihez bárki nyugodtan fordul-
hatott az iskolai problémájával, mert biztosak lehet-
tek abban, hogy teljes odaadással fog segíteni. Mind a 
diákok, mind az intézményi dolgozók, mind a szülők 
által is tisztelt munkatársa volt intézményünknek. 
Feladatait nagy szakértelemmel és kellő alázattal 
látta el. Hihetetlen nagy segítséget nyújtott az iskola 
vezetésének, hiszen óriási szakmai tapasztalat állt 
mögötte. Egy jó iskolatitkár az intézmény egyik mo-
torja, és ő valóban teljes szívével működtette az isko-
lát. 
 
Vári Csabáné munkatárs 

 
 

 

 

 

Tóthné Kávai Éva, 
az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 

iskolatitkára 
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Az intézményvezető szemével… 

Kovácsné Zsemlye Marietta gyógypedagógiai tanár több 
mint 30 éve kiemelkedő munkát végez a sajátos nevelési 
igényű diákok komplex fejlesztésében, felzárkóztatásá-
ban, szociális, valamint kulturális hátránykompenzáció-
jában, a társadalmi integráció elősegítésében. Munkáját 
a folyamatos megújulás, az innovatív szemlélet, hivatás-
tudat, következetesség, igényesség jellemzi. Kollégiumi 
vezetőként felelősséget érez és vállal az újfajta szakmai-
módszertani kutatások gyógypedagógiai szervezeti kul-
túrába való beépüléséért. A tudásmegosztás sokféle le-
hetőségének megteremtését valósítja meg. Hiteles, elkö-
telezett és kiemelkedő munkát végez a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság, valamint a tehetséggondozás te-
rén. A fenntarthatóság pedagógiájával összefüggő több 
évtizedes munkája révén az intézmény 2005-ben az el-
sők közt nyerte el az Ökoiskola, majd 2012-ben az Örö-
kös Ökoiskola címet. Ezenkívül a Madárbarát Iskola, Ke-
rékpárosbarát Munkahely, valamint a Mentoráló Intéz-
mény cím megszerzésében és a bázisintézményi kollégi-
umi programok megvalósításában is jelentős szerepet 
vállalt. Szakértőként és mesterpedagógusként inspi-
rálja, motiválja, támogatja a kollégákat korszerű szak-
mai tudásának és tapasztalatainak átadásával a pedagó-
gus életpályamodell kihívásainak való megfelelés terén, 
az oktatás színvonalának emelése érdekében. Az ének-
zenei tehetségfejlesztő tevékenységének köszönhetően 
tanulói számos hazai és nemzetközi fellépésen, pályáza-
ton és projektben vesznek részt. 

Müller István főigazgató 

A tanítvány szemével… 

Marietta nénit általános iskolás korom óta ismerem. Ő 
volt az énektanárom. Ő vezette az iskolai énekkart, 
többször szerepeltünk népdaléneklési versenyen, isko-
lai és városi rendezvényeken. Több „Ki mit tud?”-on vet-
tünk részt, melyeken sikeresen szerepeltünk, de Waib-
lingenbe, Novi Sad-ba is eljutottunk az iskola énekkará-
val. Megismerkedtünk a soundbeam hangszerrel, ami-
nek segítségével újfajta technikákat is elsajátíthattunk 

és gyakorolhattunk. A soundbeam egy számí-
tógépes program, mely lehetőséget nyújt kü-
lönböző hangszerek, dallamok, effektek meg-
szólaltatására, mely különleges zenei élményt 
jelent számunkra. Több soundbeam koncertet 
is adtunk, melyeken zeneiskolai tanárok, szer-
biai diákok és tanárok is közreműködtek. A 
nyelvi nehézségek sem okoztak problémát, 
szoros barátságokat kötöttünk, és rengeteg 
pozitív élménnyel gazdagodtunk. A zene által 
olyan ismeretekben, lehetőségekben és élmé-
nyekben volt részünk, melyek a saját éle-
tünkre is jótékony hatással bírnak. 

Körösi Márk, 

Bajai EGYMI, 9/VI. osztályos tanuló, 12. kollé-

giumi csoport, a diákönkormányzat elnöke  

A kolléga szemével… 

Kovácsné Zsemlye Marietta több évtizedes 
gyógypedagógiai pályafutása során segítette 
és támogatta a tehetséges, fogyatékkal élő 
gyermekek és fiatalok képességeinek megmu-
tatkozását, keretet és lehetőséget biztosítva 
számukra. A különböző szervezeti formákban 
– mint terápiás jellegű fejlesztő foglalkozások, 
kirándulások, kiállítások, pályázatokon való 
részvétel – segítette, hogy a tehetség, a képes-
ség, a talentum felszínre kerüljön. Kiváló 
szakmai tudása, a gyógypedagógia iránti elkö-
telezettsége, hivatástudata, embersége, gyer-
mekszeretete, sokéves alapítványi munkája, 
innovációs tevékenységei olyan lehetőséget 
és esélyt teremtettek és teremtenek a tehetsé-
ges tanulók számára, mely hátrányos helyze-
tük kompenzálásához, felzárkóztatásukhoz, 
zökkenőmentes integrációjukhoz adhat segít-
séget, valamint inspirációt jelenthet egyéni 
boldogulásukhoz. 

Metzinger Péterné gyógypedagógus,  

az Egyesült Út Alapítvány elnöke 

Kovácsné Zsemlye Marietta, 
a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfej-

lesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kol-

légium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

mény kollégiumi intézményegység-vezetője, okleveles 

gyógypedagógus 
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Rovatunk célja bemutatni, hogy a „rossztanulóból” is válhat elismert és sikeres felnőtt. Jó példa 

erre a golyóstoll feltalálójának, Bíró László Józsefnek az élettörténete. 

 

 

Bíró László József (1899–1985) 
 

Bíró László József önéletrajzi könyvé-

ben azt írta, hogy ő volt a család „en-

fant terrible-je”, és a bátyja, György 

volt a „mintagyerek”. „A sportágak en-

gem szenvedélyesen vonzottak, a 

boksz, a futball, a távolugrás, de őt hi-

degen hagyták. Mindketten közepes 

tanulók voltunk, de ő hosszú órákat 

töltött szobájába zárkózva a leckék ta-

nulásával, én bele se lapoztam a köny-

vekbe, és ezer hadicselt alkalmaztam, 

hogy feleltetésnél le ne leplezzenek.” 

Bíró saját bevallása szerint gyerekko-

rában verekedett, csavargott, külön-

féle ürügyekre hivatkozva lógott az is-

kolából. Feltehetően ezért történhe-

tett meg, hogy a Budapesti VI. Kerületi 

Magyar Királyi Állami Főgimnázium 

(Kölcsey Gimnázium) I. osztályában az 

első félév végén a torna kivételével 

minden tárgyból csak elégségest ka-

pott, annak ellenére, hogy az elemi 

népiskolát jeles eredménnyel végezte. 

A gimnázium II. osztályának végén az 

elégtelen latin jegy miatt még javító-

vizsgát is kellett tennie, a IV. osztályt 

pedig elégtelennel zárta. Iskolaváltást 

követően a VI. Kerületi Izabella Utcai 

br. Wesselényi Miklós Felsőkereske-

delmi Iskolában érettségizett le 1916-

ban. Történelemből, magyar nyelv és 

irodalomból, kereskedelmi földrajz-

ból, vegytanból és áruismeretből, vala-

mint vallástanból jó jegyet kapott, a 

többi tárgyból elégséges lett az érett-

ségi eredménye. 

Bíró László József (eredeti 

nevén: Schweiger László Jó-

zsef) 1899. szeptember 29-én 

született Budapesten. Fiatal-

korában eredetileg újságíró 

volt (Pesti Napló, Pesti Hírlap, 

Hongrie-Magyarország-Hunga-

ry, Előre), de festészettel is 

foglalkozott. Azonban feltaláló-

ként a műszaki találmányai 

hozták meg számára a 

világhírnevet. Ezek közül a 

leghíresebb a golyóstoll, amelynek megszületésével 

kapcsolatosan számos legenda kering. Azonban ezeket maga 

a feltaláló oszlatta el önéletrajzi könyvében, amelyben azt 

írta, hogy újságíróként a nyomdákban látva a nyomdagépek 

rotációs hengereit, eszébe jutott, hogy ezt „kicsiben, egy 

írószerszámban is meg lehetne valósítani”, ugyanakkor 

tanulmányozta más feltalálók golyóstoll-ötleteit is. Az első 

golyóstoll szabadalmát Bíró 1938. április 25-én jelentette be 

a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál „töltőtoll” néven, 

1938. november 23-án pedig „Pépes halmazállapotú tinta és 

hozzá tartozó töltő-toll” címmel egy újabb szabadalmat. 

Azonban a fasizmus előretörése és a zsidótörvények miatt 

kénytelen volt elhagyni Magyarországot. Először Párizsba, 

majd Argentínába költözött. Ott fejezte be a golyóstoll 

tökéletesítését, és 1948. június 10-én szabadalmaztatta a ma 

ismert golyóstollat, amely Biropen néven gyorsan elterjedt 

az egész világon, és például ma is gyakori, hogy angol nyelven 

„biro” vagy „biro pen”, spanyolul „birome” vagy franciául 

„biron” néven említik. Argentínában, ahol 1985. október 24-

én bekövetkezett haláláig élt, olyan nagy tisztelet övezte Bíró 

László Józsefet, hogy a születésnapját, szeptember 29-ét az 

argentin feltalálók napjává nyilvánították (Dia del Inventor). 
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Mindezek ellenére Bíró azt nyilatkozta, hogy „Az én 

érzékem és érdeklődésem tudományos ismeretek 

(és ismeretlenségek) iránt már a középiskolában is 

megmutatkozott.” Ennek kiváló bizonyítéka az 

életútja is, amellyel kapcsolatosan igazi polihisz-

torként bátran kijelenthette, hogy „énnekem az a 

szakmám, hogy nincs szakterületem… Sosem volt 

ínyemre semmiféle lekötöttség. Ha múltamra visz-

szanézek, egész sor olyan eltérő foglalkozást űz-

tem, melyek egyikénél sem maradtam meg huza-

mosabb ideig.” Lehetséges, hogy éppen ezért kap-

csolódik számos találmány a nevéhez, amelyek kö-

zül kiemelkedik a golyóstoll. Ugyanakkor Bíró tilta-

kozott az ellen, hogy őt teljes mértékben ezzel a ta-

lálmányával azonosítsák: „Végül is már úgy érez-

tem, hogy énemnek lényege, igazi főszereplője nem 

is én vagyok, hanem egy golyóstollnak nevezett 

íróeszköz. Hiszen a világ nagy részében „bíró”-nak 

nevezett szerszám, a golyóstoll foglalta el Bíró 

László helyét. Én magam pedig annak csak egy tar-

tozéka lettem – akár a golyó vagy a festék.” 

 

 

 

Források:  

• Bíró László József: Csendes forradalom. A golyóstoll regénye. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1975. 

• Csiffáry Gabriella: „Magyarázom a bizonyítványom…” Híres magyarok az iskolában. Corvina Kiadó Kft., 2017. 

• Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk: Nagy Ferenc. BETTER Kiadó, Budapest, 1997. 

• Moldova György: A végtelen vonal. Legenda a golyóstollról. ICO Rt., 2001. 

• https://mazsike.hu/117-eve-szuletett-biro-laszlo-golyostoll-atyja/ 

• https://ma7.sk/kavezo/biro-laszlo-jozsef-a-buenos-aires-i-hires-golyostollgyarto 

• https://mult-kor.hu/a-golyostoll-mellett-osszesen-30-talalmanyat-jegyzik-a-polihisztor-biro-laszlonak-

20210610 

• https://penzvero.hu/termek/2010-evi-biro-laszlo-golyostoll-szinesfem-emlekerme-bu/ 

• https://mult-kor.hu/cikk.php?id=38989 
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A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményei közül ezúttal a szegedi Király-König Péter 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola mutatkozik be. 

 

A szegedi Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
 
A szegedi Király-König Péter Zeneiskola 1952-ben nyitotta meg kapuit a zenét tanulni kívánók számára. 
Immáron 70 éve állunk a klasszikus zeneoktatás szolgálatában. Fő célunk, hogy zeneszerető, koncertláto-
gató fiatalokat neveljünk, akiknek értéket jelent a klasszikus zene. Természetesen támogatjuk azon növen-
dékeinket is, akik zenei pályára készülnek. Megfelelően felkészült kollektíva segíti a tovább tanulni vágyó-
kat a hangszeres és elméleti képzésben is. Az el-
múlt évtizedek során számos, országosan és nem-
zetközileg is elismert művész kezdte pályáját in-
tézményünkben. 

Szeged zenei életében fontos szerepet töltünk be, 
hiszen az alapfokú zenei nevelés bölcsőjeként 
utánpótlást biztosítunk a középfokú és felsőfokú 
zenei intézményekbe. 

A tanárképzésben is aktívan részt vállalunk, men-
tortanáraink irányításával hospitálás és gyakorlati 
tanítás keretén belül készülnek fel az egyetemi 
hallgatók későbbi zenepedagógus pályájukra. 

Bázisintézményként pedig szélesebb körben tud-
juk megmutatni jógyakorlatainkat. 

Munkánk elismeréseként 2002-ben iskolánk megkapta a „Magyar Művészetoktatásért” plakettet és 2007-
ben kiválóra minősített iskolává vált. A 2016/2017-es tanévben a Szegedi Tankerületi Központ a „Pro Pri-
missima Arte” díjjal jutalmazta az iskola nemzetközi és országos versenyeken elért kimagasló eredmé-
nyeit. Ugyanebben a tanévben a Csongrád Megyei Közgyűlés „Alkotói díját” kapta meg az intézmény a te-
hetséges tanulók magas szintű képzéséért. 2018-ban a pedagógiai munka, a kiemelkedő szakmai tevékeny-
ség elismeréseként a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Alapfokú Művészetpe-
dagógiai Értéktár címet érdemelte ki, majd 2020-ban az Oktatási Hivatal Bázisintézménye elismerését 
nyerte el.  

 

Hogyan működünk? 
 
A Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola a Szegedi Tankerületi Központ fenntartásá-
ban Szegeden, a Tábor u. 3-ban működik, illetve 
két telephelyen, a Tarjáni Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint 
a Tisza-parti Általános Iskolában. Kihelyezett ok-
tatásunk van az Arany János Általános Iskolában, 
a Béke Utcai Általános Iskolában, a Dózsa György 
Általános Iskolában és a Zrínyi Ilona Általános Is-
kolában. Növendékeink délutáni oktatás kereté-
ben klasszikus hangszereken és magánéneken, 

valamint a hangszertanulást segítő elméleti kép-
zésen vehetnek részt. Emellett hangszert tanuló 
növendékeink csatlakozhatnak a különböző 
együttesek munkájához. Iskolánkban az óvodás 
gyermekektől az egyetemista korú fiatalokon át 
minden korosztály megtalálható. 

 

Korai zenei nevelés – Zeneóvoda 
 
Nagycsoportos gyerekeknek ajánljuk ezt a kép-
zésünket, melyben a tanév alatt megismerked-
hetnek a hangszerekkel, az együtt éneklés öröm-
ével. Ezzel a képzéssel segíteni tudjuk a későbbi 
hangszerválasztást.
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A zenetanulás kezdete – Zenei előképző 
 
A zenetanulás megalapozásához, a hangszerta-
nulás megkezdése előtt javasoljuk a zenei elő-
képzőt, ahol a zenei képességek fejlesztése cso-
portos foglalkozás keretében történik. Szolfézs-
tanáraink az általános iskola 1–2. osztályaiban 
szervezik ezeket a csoportokat. A gyermekek sok 
játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismer-
kednek meg a zenei írás-olvasás legegyszerűbb 
elemeivel. 
 

Hangszertanulás 
 
A hangszertanulást általában 6–8 éves kor körül 
kezdhetik el a gyerekek. Felvételi meghallgatás 
keretében – melynek időpontjáról honlapunkon 
(www.kkpzi.hu) tájékozódhatnak – szaktanára-
ink segítenek a hangszerválasztásban: felmérik a 
jelentkezők alkatát, hallását, ritmusérzékét, az 
adottságok alapján javaslatot tesznek, hogy a kis-
gyermek milyen hangszeren bontakoztathatja ki 
leginkább zenei tehetségét. 

Elméletoktatás 
 
A hangszertanulást – az előkészítő évfolyamok 
után – az első négy évben heti 2×45 percben a 
kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézsta-
nulás segíti a zenei írás-olvasási készségek, a ze-
nei hallás és a memória fejlesztését. Növendéke-
ink – a négyéves szolfézs alapképzés mellett, il-
letve utána – többféle kötelező tárgy közül vá-
laszthatnak, mint például zenetörténet, zeneiro-
dalom, szolfézs, kamaraegyüttesek, klarinét- és 
ütőegyüttes, fúvós- és vonószenekarok, gitárze-
nekar, furulyaegyüttes, kamarakórus, vegyeskar. 

A hangszertanulás hosszú folyamat. Ahhoz, hogy 
a gyermek megfelelően tudjon játszani a válasz-
tott hangszeren türelem, gyakorlás és évek ki-
tartó munkája szükséges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségünk 
 
Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
6722 Szeged, Tábor u. 3. 
 www.kkpzi.hu 
 kiralykonig@gmail.com 
 
Várunk mindenkit szeretettel! 
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Ki volt a névadó? 
 

„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” – vallotta Gróf Széchenyi István. De 
ahhoz, hogy e sokaság létrejöhessen, szükség van lelkes és lelkiismeretes, hivatásuk iránt mélyen 
elkötelezett pedagógusokra, oktatókra, nevelőkre. Ők közvetítik a tudományt és a kultúrát a legki-
sebb és legszegényebb településeken élőkön át a nagyvárosok lakóinak, sőt akár a tengeren túlra 
költözött honfitársainknak is. Közülük mutatunk be két intézménynévadót. 
 

RIGÓ JÓZSEF (1899–1969) 
 

Rigó József néptanító 1899. január 
26-án született 
Tömörkényen. A 
család 12 gyer-
meke közül csak 
hatan érték el a 
felnőttkort, és 
mindannyian 
édesapjuk, Rigó 
Mihály hivatását 
választották, aki 
maga is apja 
nyomdokain ha-
ladva tanított 42 éven át a tömör-
kényi elemi iskolában. József 
1918-ban végezte el a kiskunfél-
egyházi tanítóképzőt. Amikor 
1922-ben Bugac-Monostorfalvára 
helyezték, édesapjával együtt gya-
log mentek el a településre fel-
venni a munkát. A hivatalos ügyek 
elintézése után betértek a csár-
dába, ahol az ivó népe hamar meg-
kedvelte az ifjú tanítót. Alakjáról 
számos anekdota ma-
radt fenn. Az első 
tanév kezdete előtt 
minden családot meg-
látogatott, hogy meg-
ismerje a tanköteles 
gyermekeket. Mivel a 
másik tanító váratla-
nul felmondott, egye-
dül kellett az alsó ta-
gozatra járó 185 diá-
kot tanítania 70 gaz-
dasági ismétlőbe járó tanulóval 

együtt. Kitűnően megoldotta a le-
hetetlennek látszó felada-
tot. Hogy a fegyelmet meg 
tudja őrizni, egy kis zsebtü-
kör segítségével figyelte a 
diákokat míg a táblára írt, 
így anélkül, hogy megfor-
dult volna, néven tudta ne-
vezni a rendbontókat. A 
megszeppent rosszcsontok 
azt hitték a tanító úrnak 
hátul is van szeme, nem is 
merték ettől 

kezdve zavarni az 
órát. Édesapja kíván-
csi volt arra, hogyan 
boldogul fia az isko-
lában, hogyan véle-
kednek róla a he-
lyiek. Az igazságot 
úgy próbálta meg ki-
deríteni, mint Má-
tyás király, ezért a ki-
létét titkolva vissza-

ment Bugacra, és min-
denhol az új tanítót becs-
mérelte. Amikor majd-
nem megverték, hogy 
megvédjék a tanítójuk 
becsületét, büszkén val-
lotta meg a családi kap-
csolatot. A következő tan-
évtől még egy tanító ér-
kezett az iskolába, így 
Rigó József arra is tudott 
időt szánni, hogy a hely-

beliek ügyes-bajos dolgaival fog-
lalkozzon. Ha kellett kérvényt írt, 
vagy támogatást járt ki, ha kellett 
kulturális programot szervezett. A 
háború alatt minden nap ingyen 
ebédet főzetett 120 gyermeknek 
és több magányos idős embernek, 
de ruhával, étellel, pénzzel is tá-
mogatta a szegényeket. Nemcsak 
az ifjúságot tanította meg a betű-
vetésre. Szabadidejében az analfa-
béta felnőttekkel foglalkozott, 

akiknek kézimunka, 
kosárfonó, szabás-
varrás és fúró-faragó 
szakkört is tartott. 
Minden családhoz 
bejáratos volt. Hívták 
disznótorra, eskü-
vőre, keresztelőre és 
temetésre is, mivel 
kántorként ő kísérte 
utolsó útjukra a hely-
belieket. 37 évig szol-

gálta a közösséget, ahol később a 
kibővült iskolák hálózatának igaz-
gatását is rábízták. A hálás utókor 
Rigó József munkásságát a Magyar 
Értéktár részévé tette, így az beke-
rült a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyébe.  

Nevét őrzi a bugaci Rigó József 
Általános Iskola, valamint a bu-
gaci Rigó József Általános Műve-
lődési Központ és Könyvtár. 

 

Források és képek forrása: 
• https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Bugac/pages/06_kozmuvelodes.htm 
• https://www.bugac.hu/index.php?page=altisk 
• https://www.aranyhomok.hu/kiadvanyok/kozos-oroksegunk-kecskemet-es-tersege-telepulesei 
• http://hungarikum.hu/en/content/rigó-józsef-néptanító-munkássága 
• A BUGACI PUSZTÁHOZ, AZ ALFÖLDHÖZ VALAMELY VONATKOZÁSBAN KÖTŐDŐ SZEMÉLYISÉGEK (sulinet.hu) 
• A "Rigó József néptanító munkássága" érték Bugaci Helyi Értéktárba történő felvételére készült javaslattételi lap  

  

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Bugac/pages/06_kozmuvelodes.htm
https://www.bugac.hu/index.php?page=altisk
https://www.aranyhomok.hu/kiadvanyok/kozos-oroksegunk-kecskemet-es-tersege-telepulesei
http://hungarikum.hu/en/content/rigó-józsef-néptanító-munkássága
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Bugac/pages/11_a_bugaci_pusztahoz.htm
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ÁDÁM JENŐ (1896–1982) 
 
Ádám Jenő zene-
szerző, kórusve-
zető, zenepedagó-
gus és népdalgyűjtő 
1896. december 
12-én született Szi-
getszentmiklóson. 
Szegényparaszti 
sorból származó 
szülei a fővárosban, 
Budapesten pró-
báltak apja rendőri 
jövedelméből megélni. Családja 
támogatásával tanítóképzőbe 
járt, majd párhuzamosan iratko-
zott be a tanárképző főiskolára és 
a Zeneakadémiára. Az első világ-
háború alatt behívták katonának, 
emiatt tanulmányai megszakad-
tak. Orosz hadifogságba került, 
ahol a nélkülözések dacára társai 
között zenekart, kórust és színi-
előadásokat szervezett, kompo-
nált, katonadalokat gyűjtött, 
megtanult oroszul, lefordította a 
János Vitézt és 
egyik társával még 
egy zongorát is 
fabrikáltak. A tí-
fuszjárványt túl-
élve tért vissza a 
fogságból. Egy év 
alatt gyorsított el-
járással fejezte be 
a tanárképzőt, a-
hol magyar-, né-
met-, történelem- és földrajz-sza-

kos tanári diplomát 
szerzett. Tanítani kez-
dett, majd munka mel-
lett énektanárnak ta-
nult, és bekerült Kodály 
Zoltán osztályába zene-
szerző hallgatónak. Ta-
nulmányait végül 1933-
ban Berlinben fejezte 
be, ahol karnagyi és kar-
mesteri végzettséget ka-
pott. 1929-től 30 éven át 

oktatott a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Fő-
iskolán 
népzenét, 
szolfézst, 
zeneelmé-
letet, mód-
szertant, 
kamara-
éneket és 
dalirodal-
mat, to-
vábbá vezette a főiskola kórusát. 

Kodály Zoltánt mesteré-
nek tekintette, személye 
és munkássága óriási ha-
tást gyakorolt rá. Az ő 
bíztatására készítette el 
az iskolai énektanítás 
módszertanát leíró két 
kötetes „Módszeres 
énektanítás a relatív 
szolmizáció alapján” 
című művét, valamint az 

általános iskola mind a 8 osztálya 
számára összeállított „SZÓ-MI” 

című énekeskönyv-sorozatot, 
melyet Kodály Zoltánnal közösen 
jegyeztek. Ezek a művek terem-
tették meg a napjainkban Kodály-
módszerként ismert világhírű, 
modern énektanítás alapját. El-
kötelezett népművelőként rend-
szeresen tartott zenetörténeti, 
zenét népszerűsítő előadásokat 
hazánk több városában, a rádió-
ban, a televízióban, később pedig 
az amerikai magyarság körében. 
Zeneszerzőként leginkább a ma-

gyar nép-
zene hatott 
rá. Kompo-
nált egyház-
zenei dara-
bokat, zene-
kari és ka-
maraműve-

ket, dalokat, 
kórusműve-
ket, színpadi 

és film kísérőzenét is. 1955-ben 
Érdemes művész lett, 1957-ben 
Kossuth-díjat kapott, 2002-ben 
pedig posztumusz Magyar Örök-
ség díjban részesült. 

Magyarországon több zeneis-
kola névadója, Csongrád-Csa-
nád megyében róla kapta ne-
vét a bordányi Ádám Jenő Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola. 

 
Források és képek forrása: 
• https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1m_Jen%C5%91_(zeneszerz%C5%91) 
• https://iskolabordany.hu/elerhetosegek/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=jeOLlVxpZD4 
• https://xn--hajdtnc-lwa7t.hu/adam-jeno-elete-es-munkassaga/ 
• https://www.parlando.hu/2017/2017-2/Tanmuv-Berkesi.htm 
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Mire emlékezzünk? 
 
Míg a diákok és a tanárok számára az ősz egy új tanév kezdetét jelenti, addig az iskolák falain kívül 
ilyenkor leginkább az év lezárására készülnek az emberek. A régi és új, kezdet és vég, múlt és jövő 
kettőssége nemcsak egy hónappal vagy évszakkal kapcsolatban fedezhető fel. Akár egy olyan jeles 
nap üzenetében is megjelenhet, mint amilyen a szilveszter, mely maga a kettősség, hiszen decem-
ber 31-én éjfélkor egyszerre búcsúzunk az óévtől, és köszöntjük az újat. Ezúttal az év utolsó negye-
dének jeles napjaiból válogattunk. 
 

OKTÓBER 21. 
Földünkért világnap 
 
 

1991. október 21-én jelent meg a „Földünkért” 
című stratégia, melyet az IUCN (Természetvé-
delmi Világszövetség), az UNEP (ENSZ Környezet-
védelmi Programja) és a WWF (Természetvé-
delmi Világalap) kezdeményeztek. Ebből az alka-
lomból a dalai láma a következő szavakkal kezdte 
a Földünk védelméért indított világméretű kam-
pányt: „Olyan globális kérdések esetén, mint a 
Föld megőrzése, és igazából minden probléma ke-
zelésekor, az emberi tudat kulcstényező. […] A 
természeti erőforrások pusztítása a tudatlanság-
ból, a Föld élőlényei iránt tanúsított tisztelet hiá-
nyából és a mohóságból származik. [...] A prob-
léma holisztikus megközelítésére van szükség, 
vegyítve a szereteten és együttérzésen alapuló 
egyetemes felelősségérzettel.” Bár szavai sokakat 
sarkalltak cselekvésre, azóta sem sikerült csök-
kenteni az átlagos ökológiai lábnyomunkat, de az 
erre az eseményre emlékeztető Földünkért világ-
nap jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk hogyan 
változtathatnánk ezen. 

Források: 
https://fna.hu/hir/Foldunkert 
https://www.idokep.hu/hirek/foldunkert-vilagnap 
https://lifepalyazatok.eu/oktober-21-foldunkert-vilagnap.html 

 

 

OKTÓBER 23. 
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc ünnepe 

 

1956 októberében a magyar nép önkény és külső 
elnyomás ellen vívott hősies küzdelme az egész 
világ figyelmét felkeltette. A legtöbb segítség és a 
legnagyobb rokonszenv Lengyelországból érke-
zett, de Romániában is sokan megmozdultak, és 
kifejezték szolidaritásukat. Nyugat-Európa több 
városában a szovjet követségek előtt tiltakoztak. 
A római pápa a felkelők melletti imára szólította 
fel a világ katolikusait, és több híresség, mint 
Albert Camus Nobel-díjas francia író vagy Elvis 
Presley, a rock and roll koronázatlan királya is fel-
emelte a hangját mellettünk. Még az Év Embere is 
a „magyar szabadságharcos” volt 1956-ban. Ha-
zánkban azonban csak 1989-től emlékezhetünk 
méltón a forradalom hőseire. 
 
Források: 
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/44 
https://mediakft.hu/2021/10/23/tudtad-hogy-1956-ban-az-ev-
embere-a-time-magazin-szerint-a-magyar-szabadsagharcos-lett/ 
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Magyarország 2002-től csatlakozott az 1999-ben meg-
hirdetett Iskolai Könyvtárak Világnapja rendezvényso-
rozathoz. 2008-tól már egész októberben szervezhet-
nek az iskolai könyvtárak olyan – az adott évben meg-
hirdetett jelmondathoz kapcsolódó – programokat, 
amelyekkel felkelthetik a tanulók érdeklődését az olva-
sás és könyvtárlátogatás iránt. A 2022-es év szlogenje: 
„Why I Love My School Library” vagyis „Miért szeretem 
az iskolám könyvtárát?”. A szélessávú internettel, az 
okostelefonokkal és e-book-olvasókkal versenyezve 
nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. 

OKTÓBER NEGYEDIK HÉTFŐJE 
Az iskolai könyvtárak világnapja 

 

Forrás: 
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/international-school-library-month-2022/ 

 

 

NOVEMBER 1. ÉS 2. 
Mindenszentek és halottak napja 
 

 

 

November 1-én, mindenszentek napján az üdvözült lel-

kekre, november 2-án, halottak napján pedig az üdvös-

séget még nem nyert, tisztítótűzben szenvedő lelkekre 

emlékeznek a keresztény hívek. A hagyomány szerint 

IV. Gergely pápa tette egyetemes ünneppé a minden-

szenteket, mely Magyarországon 2000-től lett újra mun-

kaszüneti nap. Mindenszentek és halottak napján felke-

ressük elhunyt hozzátartozóink sírját, virágokkal, ko-

szorúkkal és mécsesekkel díszítjük fel, miközben fel-

idézzük az emléküket. 

 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halottak_napja 

 

 

 

NOVEMBER 20. 
A gyermekek jogainak világnapja  

1959. november 20-a óta ünnepeljük a gyermekek joga-
inak világnapját. Harminc évvel később, 1989. novem-
ber 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta „A gyermek jo-
gairól szóló egyezményt” (Convention on the Rights of 
the Child), melyet 1990. január 26-ától lehetett aláírni. 
Magyarország 1991-ben ratifikálta az egyezményt, az-
óta hazánkban az Alaptörvény is kiemelt védelemben 
részesíti a gyermekeket. Kimondja, hogy minden gyer-
meknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodás-
hoz. Deklarálja továbbá, hogy a szülők kötelesek gon-
doskodni kiskorú gyermekükről.  
 
Forrás: 
https://emberijogok.kormany.hu/a-gyermekek-jogainak-vilagnapja 
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NOVEMBER 22. 
A magyar közoktatás napja 

1991-ben a Pedagógusok Szakszervezete kezde-
ményezte, hogy november 22-e legyen a magyar 
közoktatás napja. Céljuk az volt, hogy a társada-
lom figyelmét a közoktatás stratégiai jelentősé-
gére, fejlesztésének szükségességére irányítsák. 
Ezzel az akciónappal olyan döntések megszületé-
sét kívánták elősegíteni, amelyekben kifejeződik 
a nemzet gondoskodása saját jövőjéről, és ame-
lyekben nem szorulnak háttérbe a szakmai szem-
pontok, a tanulói, a szülői és a pedagógusérdekek. 
A több mint három évtizedes kezdeményezés cél-
kitűzései napjainkban is érvényesek, hiszen egy 
modern társadalom nem képzelhető el korszerű 
közoktatás nélkül. 
 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%B6zok-
tat%C3%A1s_napja 
https://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis-friss-hir-ujdonsag/5634-a-
magyar-kozoktatas-napja/ 

 

 

NOVEMBER UTOLSÓ PÉNTEKJE 
Nemzetközi „Ne vásárolj semmit!” nap 

 
 

A „Ne vásárolj semmit!” nap ötlete Ted Dave ka-

nadai művésztől és reklámszakembertől szárma-

zik, aki 1992-ben a túlfogyasztásra szerette volna 

ráirányítani a figyelmet. Azért éppen egy pénteki 

napra esett a választása, hogy ezzel is ellensú-

lyozza a „Black Friday” vagy „Fekete Péntek” üze-

netét, amikor a hatalmas leárazások gyakran ér-

telmetlen vásárlásokra ösztönzik az embereket. 

Elképzelése szerint már akkor is rengeteg erőfor-

rás megmaradna, és a Földet is kevesebb hulladék 

terhelné, ha legalább egy napig mindenki vissza-

fogná a vásárlását, és csak a tényleges szükségle-

teire figyelne. 

 
Forrás: 
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/134 
 

DECEMBER 6. 
Mikulás napja 

Szent Miklós 270. március 15-én született a mai Törökország 
területén található Patarában, és 343. december 6-án hunyt el 
Myrában, ahol 52 esztendőn át töltötte be a püspöki hivatalt. 
Bőkezűsége és nagylelkű tettei miatt halála után szentté 
avatta a katolikus és a görögkeleti egyház. Nemcsak a gyerme-
kek és a diákok védőszentje, de hozzá fohászkodnak védele-
mért a tengerészek, a kereskedők, a gyógyszerészek, az illat-
szerészek, a zálogházasok, a pálinkafőzők, sőt még Kecskemét 
polgárai is, hiszen Szent Miklós a városuk védőszentje. Alak-
jához köthető a gyermekek Mikulás napján történő megaján-
dékozása, amely hagyomány német közvetítéssel jutott el Ma-
gyarországra. 
 
Források: 
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/59 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s 
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DECEMBER 13. 
Luca napja 

 

A Gergely-naptár bevezetése előtt a téli napforduló december 13-ára 
esett. Így lett ez a nap Luca, a fényhozó ünnepe, aki az év legsötétebb nap-
ján fényével elűzte a boszorkányokat. Mások a 3. században Szicíliában 
élt és vértanúként meghalt Szent Lúciára emlékeznek ezen a napon. Ma-
gyarországon is számos népszokás kapcsolódik Luca napjához. Bár sok 
házimunka, mint a tűzgyújtás, kenyérsütés, mosás, szövés és fonás tilos, 
azért a lucabúza elvetésére, a lucapogácsa megsütésére vagy a lucaszék 
elkezdésére időt lehet szánni. Aki pedig a jövendőbelijéről szeretne vala-
mit megtudni, az a Luca napján főzött gombócból erről is tájékozódhat.

 
 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luca-napi_szok%C3%A1sok 
https://www.penzcentrum.hu/szorakozas/20211212/mikor-van-luca-napja-2021-mit-unneplunk-december-13-an-milyen-nepszokasok-
kapcsolodnak-hozza-luca-napi-hagyomanyok-1120149 

 

DECEMBER 24–26. 
Szenteste, karácsony 1. és 2. napja 

A karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe, amellyel Jézus 

Krisztus földi születésére emlékeznek a hívek. Habár a születés pontos napja 

nem ismert, világszerte december 25-én ünneplik. Egyes vélekedések szerint 

azért éppen ekkor, mert Jézus szenvedése, illetve fogantatása az év azonos 

napján, március 25-én történt. Mások inkább a téli napforduló közelségéhez 

kötik, és az ókori pogány ünnepek tovább éléseként tekintenek rá. A kará-

csonyt megelőző adventi időszakban lehet felkészülni a megváltó születé-

sére. Ekkor öltöznek ünnepi díszbe az utcák, és hétről-hétre egyre több gyertya lángja lobban fel az adventi 

koszorúkon. Majd megérkezik december 24-e, a szenteste, ami hazánkban azért különleges nap, mert ek-

kor díszítjük fel a karácsonyfát, és ezen az estén kerülnek a fa alá az ajándékok is. Míg a szentestét legkö-

zelebbi családtagjainkkal ünnepeljük, addig karácsony első és második napját távolabbi hozzátartozóink 

körében töltjük. Talán ezért lett a karácsony az öröm, a békesség, a szeretet, a család és a szülőföld ünnepe 

is.  
 
Források: 
http://www.unnepekoldala.hu/karacsony 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony 
 

DECEMBER 31. 
Szilveszter napja 

I. Szilveszter pápa 314 és 335 között volt a katolikus egyház feje. A legenda szerint meggyógyította a lep-
rától, keresztény hitre térítette és megkeresztelte Nagy Konstantin császárt, valamint megszervezte az 
egyházi életet Rómában. December 31-én hunyt el, halála után a papnövendékek és a bencések védőszentje 
lett, ám mégsem rá emlékeznek a legtöbben világszerte az év utolsó napján. Sokkal inkább az ókori pogány 
szaturnáliák hedonista, zajos mulatságai fedezhetők fel az ilyenkor tartott óévbúcsúztató szokásokban. A 
lárma, a tűzijáték a gonosz szellemek elűzését, a sajátos gasztronómia az újévi gazdagság és szerencse 
megalapozását, míg az éjfélkor tett fogadalmak a szebb és boldogabb jövőbe vetett reményt szolgálják.  
 
Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szilveszter_(%C3%BCnnep) 

 
  

A FORRÁSOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓNÉ MIHÁLY HAJNALKA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 
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Játszani jó! 
 

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.” 
(George Bernard Shaw) 
 
A homo ludens a játszó, játékra kész embert jelenti. Johan Huizinga holland történész 1938-ban kiadott 
munkája ilyen címmel jelent meg, melyben „kísérletet tett a kultúra játék-elemeinek meghatározására”. 
Központi állítása az, hogy „az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki”. 
Az oktató-nevelő-fejlesztő folyamatokban is kulcskérdés, hogyan lehet (elő)segíteni játékkal a tanulást. 
Alapvetően szükséges hozzá elkötelezettség, érdeklődő, nyílt hozzáállás és kísérletező képesség. A gyere-
kek számára fontos hozadék a játék során megélt felfedezés öröme, a számtalan kihívással való szembené-
zés, a közösségi tanulás lehetősége. A jó játék motivál, mélyebb ismereteket gyakoroltat, tapasztalatokat 
hoz létre, amelyek hozzásegíthetnek az érzelmek szabályozásához, a stressztűrő képesség fejlesztéséhez 
is. 
Tegyünk azért, hogy a mindennapi életben a játék szerepe növekedjen! 

 
Aktuális feladványunk az alábbi linken érhető el: 
https://learningapps.org/watch?v=poxb7n4t522 
 
Hasznos időtöltést kívánunk! 
 

ELÉRHETŐSÉG 

• Levelezési cím:  
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. 

• E-mail-cím: 
pokszeged@oh.gov.hu 

• Telefonszámok: 
+36-1-374-2149; +36-30-629-9145 

• Web: 
www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szeged 

• Munkatársak elérhetősége: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szeged/szeged_munkatarsak 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY ZSUZSANNA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 
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