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 34 | Fejtörő 
  Játszani jó! 

Tisztelt Pedagógus Kollégák! 

Kedves Olvasók! 

 

 

Újságunk hasábjain gyakran keressük a választ 

arra milyenek a jó pedagógusok, hogyan befolyá-

solják döntéseinket, pályaválasztásunkat taná-

raink, iskolai élményeink.  

 

Arckép rovatunk állandó kérdései között is sze-

repel, hogy voltak-e kedves tanárai válaszadó-

inknak, akik hálásan idézik fel azokat, akikre mai 

napig jó szívvel gondolnak vissza.  

 

Minden emlékben közös, hogy azok a kiváló ta-

nítók és tanárok nemcsak ismereteket adtak át 

miközben felkeltették az érdeklődést a tantár-

gyuk iránt, de szeretetre és tiszteletre méltó em-

berek is voltak, akikhez bátran fordulhattak ta-

nítványaik.  

 

A pedagógusok nemcsak tudásukkal, de egész 

személyiségükkel hatnak, szavaik lelkesíthet-

nek, szárnyalásra késztethetnek, de csalódást, 

elkeseredést is okozhatnak.  

 

Mégis, az iskola védett világát elhagyva gyakran 

éppen azok a szavak segítenek tájékozódni, to-

vábblépni, céljainkat elérni. Ez az életre szóló ha-

tás adja a pedagóguspálya rendkívüli jelentősé-

gét és szépségét. 

 

 
 
Hadházi Ilona 
főosztályvezető  
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Dr. Lipcsei Imre,  
a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérdéseinkre ezúttal Dr.  

Lipcsei Imre, a Szent Gellért 

Katolikus Iskolai Főhatóság fő-

igazgatója válaszolt. 
 

Mi a legemlékezetesebb általá-

nos iskolai, középiskolai vagy 

egyetemi élménye? 

Nem könnyű kiemelni egyetlen 

élményt a tanulással eltöltött 

hosszú évekből. Az életkor 

változásával új és újabb impulzu-

sok értek, melyek a pedagóguspá-

lya felé irányítottak. Általános is-

kolai és középiskolai tanáraim 

közül több olyan „igazi” pedagó-

gus volt, akik emberi magatartá-

sukkal, hitelességükkel,

1960-ban született Békéscsabán. 

A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógiai előadói, majd pedagógiai 

szakértői diplomát, a Debreceni Tudományegyetemen doktori (PhD) fokozatot szerzett. Szarvason a Gál 

Ferenc Egyetem (illetve jogelődeinek) Pedagógiai Karán végigjárva a ranglétrát tanársegéd, adjunktus, 

docens után főiskolai tanárnak nevezték ki. Ezt követően 13 éven keresztül a Pedagógiai Kar dékánja-

ként szolgálta a pedagógusképzést. 2022. január 1-től kinevezést kapott a Szeged-Csanádi Egyházme-

gye közoktatási intézményfenntartó szervezetének, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságnak a fő-

igazgatói posztjára. Még ebben az évben a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai In-

tézetének igazgatói feladataival is megbízták.  

Nős, két gyermeke van. 
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 elfogadásukkal tanórán kívül is 

éreztették velünk, hogy fontosak 

vagyunk, számítanak ránk. Ez a 

bizalom sok nehézségen átlendí-

tett minket. Osztályfőnökeim 

bensőséges, összetartó osztály-

közösséget alakítottak ki, amire 

találkozóinkon is szívesen emlé-

kezünk vissza.  

 

Voltak-e olyan tanárai a tanul-

mányai során, akikre ma is jó 

szívvel emlékszik vissza? 

Szerencsés vagyok, hiszen több 

olyan pedagógus tanított, akik 

napjainkig ható élményeket, ta-

nulságokat, értékeket adtak. Ter-

mészetesen voltak tanárok, akik-

nek a habitusa nem ragadott ma-

gával, de az esetleges árnyoldal-

ból is sokat lehetett tanulni.  

Gimnáziumi matematika taná-

rom mély benyomást tett rám. 

Nem voltam osztályelső matema-

tikából, mégsem szorongva vár-

tam a matekórákat. Ő elfogadta 

azt, hogy nem mindenki mozog 

otthonosan a számok világában, 

és ezért senkit sem rekesztett ki 

szeretetéből. Türelemmel fordult 

mindenkihez és hozzásegített 

minket ahhoz, hogy ki-ki elér-

hesse saját képességeinek maxi-

mumát. 

 

 
Van-e bakancslistája? Ameny-

nyiben igen, akkor a megvalósí-

tott tervek között van-e olyan, 

amely különösen fontos Önnek, 

illetve amit még feltétlenül meg 

szeretne valósítani? 

 

Nem csináltam magamnak ba-

kancslistát, ennek ellenére van-

nak terveim. Ezeket próbálom 

megvalósítani, de előfordul, hogy 

valami más felülírja az elképzelé-

seimet. Nem fordulok el az új le-

hetőségektől, inkább átszerve-

zem az addigiakat. Egyik nagy vá-

gyam, hogy eljussak a Szent-

földre. A befizetett utunkat már 

háromszor elhalasztotta az uta-

zási iroda a pandémia, illetve az 

izraeli biztonsági helyzet miatt, 

de ezt a kívánságomat biztosan 

nem adom fel. 

 

A főigazgatói feladatok renge-

teg elfoglaltságot jelentenek, de 

amikor nem dolgozik, mivel 

tölti a szabadidejét, mi ad erőt, 

mivel töltődik fel? 

 

A szabadidőt jól meg kell be-

csülni. A hivatalos kötelezettség 

nem ér mindig véget a hagyomá-

nyos munkaidő szerint, ráadásul 

az informatika vívmánya az ott-

honunkba is behozza a teendő-

ket. A szerteágazó feladatok miatt 

esetenként sok szervezést igé-

nyel egy-egy családi rendezvény 

megtartása is, de a gyermekeim-

mel és az unokáimmal együtt töl-

tött idő mindent megér. 

 
Tudom, hogy a feszült tempót 

mérsékelni kell, ezért szívesen 

használom ki a kemencénk adta 

lehetőséget, de a bogrács mellett 

is lehet lazítani.  

Megnyugtatóak a feleségemmel 

folytatott beszélgetések, amire 

minden alkalmat kihasználunk, 

ismerve a bölcsességet, nem csak 

beszélni jó, de a másikat is jó 

meghallgatni. Sajnos mostanában 

kevesebbet sportolok, de rend-

szeresen látogatom a Szeged-Csa-

nád Grosics Akadémia NB 2-es fo-

cimeccseit és a labdarugó-váloga-

tottnak is a helyszínen szurkolok. 

 

Mit üzen a jelen és a jövő diák-

jainak? 

Bízzanak a tanáraikban. Lehet, 

hogy néha úgy érzik, fölösleges 

dolgot kell megtanulniuk, de ké-

sőbb ráéreznek arra a logikai 

szálra, ami a ma megtanult tan-

anyagot hozzákapcsolja a követ-

kező témákhoz. Nem lehet min-

dent egyszerre megtanulni. A co-

meniusi fokozatosság elvét be-

tartva lépésről lépésre juthatnak 

el ahhoz a tudáshoz, ami lehetővé 

teszi számukra, hogy megtalálják 

a helyüket a világban. Az ok-oko-

zati összefüggések felismerése, a 

tudatos gondolkodás hozzásegíti 

őket a problémák megoldásához, 

a folyamatos változások okozta 

kihívások megválaszolásához. 
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Jogszabályi változások  
Az alábbiakban az intézményvezetőket és a pedagógusokat érintő aktuális jogszabályváltozásokat 

adjuk közre. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

  

Módosító: 2022. évi XXII. törvény 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás értelmében a megyék elnevezése vármegyékre változik. 

Módosító: 2022. évi LXXIV. törvény 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése: az Európai Unióban alkalma-

zandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 euró-

pai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése. 

Módosító: 17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 13. 

A módosítás értelmében a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az 

Ukrán Országos Önkormányzat a 2022/2023. tanítási év közben is indíthat kiegészítő nemzetiségi 

nyelvoktató iskolát. 

Módosító: 2022. évi LIX. törvény 

Hatályos: 2022. 12. 27. 

A módosítás a törvény hatályát kiterjeszti egyrészt a jogszabályokon kívüli normatív szabályozó 

eszközökre (közjogi szervezetszabályozó eszközökre), valamint a jogi szabályozás előkészítésé-

ben részt vevő nem minisztériumi szervekre is. Emellett a felsőoktatásban szerzett oklevelek ese-

tében is a hazai oklevelekkel azonos jogi hatályt biztosít az Európai Felsőoktatási Térséghez csat-

lakozó állam oklevelei esetében a továbbtanulás szempontjából. 
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Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

Módosító: 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 13. 

A módosítás a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nagyobb 

mozgásteret teremt a munkáltató számára a köznevelési intézmények zavartalan működése, a 

gyermekek oktatásának biztosítása érdekében. A módosítás az eddiginél több időt és mérlege-

lési lehetőséget ad a munkáltató számára a rendkívüli felmondásra, illetve arra, hogy annak 

gyakorlásától eltekintsen. 
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Módosító: 2022. évi LIX. törvény 

Hatályos: 2022. 12. 20. 

A módosítás a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvénnyel teremt összhangot, pontosítja az „álnevesített 

formában” fordulat fogalmát, illetve szabályozza a KSH és az egyes tárcák részére történő sta-

tisztikai adatgyűjtést és adatszolgáltatást. Emellett meghatározza a jogutód nélkül megszűnt 

felsőoktatási intézmény által a Felsőoktatási Információs Rendszerbe továbbított adatok pót-

lására, hibajavítására vonatkozó rendelkezéseket, pontosítja az adatokat szolgáltatók körét 

és a felelősségi köröket is, valamint megteremti a Diákhitel Központ részére történő adatszol-

gáltatás jogalapját. 

Módosító: 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás pontosítja, illetve kiterjeszti a képesítési előírás alóli felmentés szabályait. Kiter-

jeszti a gyógypedagógiai pótlékot a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek nevelé-

sét, gondozását végző csoportban dolgozó kisgyermeknevelőre és a gyógypedagógusra, emellett 

módosítja az ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összegét. 
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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 szóló 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

 

  

 

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

rendelet 

 

 

 

 

 

  

 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosító: 17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 13. 

A módosítás értelmében a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 

az Ukrán Országos Önkormányzat az általa alapított intézmény működésének megkezdéséhez 

szükséges engedély iránti kérelmet a végrehajtási rendeletben meghatározottól eltérő időpont-

ban is benyújthatja a kormányhivatalhoz. 

Módosító: 533/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás értelmében a miniszter ezentúl az Oktatási Hivatal honlapján teszi közzé a minősí-

tési keretszámot, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, 

valamint a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. 

Módosító: 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A külföldi képesítéssel rendelkező jelentkező továbbtanulási lehetőségeit könnyíti, hogy a módo-

sításnak köszönhetően a felsőoktatási intézmény a továbbtanulási célú elismerési eljárás során 

nem hiteles másolatot is elfogad. 

Módosító: 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

Az ágazati szakmai pótlék mértéke (pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetmény)  
20%-ról 32%-ra módosult. 
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 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői 
és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői 

tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki 
megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 

 

 

 

  

 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 
EMMI rendelet 

 

 

 

Módosító: 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás a „szociális vetítési alap” fogalmát lépteti az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének” helyébe. 

Módosító: 44/2022. (XII. 19.) BM rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő pályázat megjelenésének 

helyével (Belügyminisztérium honlapja) és módjával kapcsolatos változásokat fogalmaz meg. 

Módosító: 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 

Hatályos: 2022. 12. 28. 

A kormányalakításhoz kapcsolódó módosítás. 

 

Módosító: 44/2022. (XII. 19.) BM rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék megjelenésének helyével  

(Belügyminisztérium honlapja) kapcsolatos változásokat fogalmaz meg. 

Módosító: 44/2022. (XII. 19.) BM rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

Az elveszett, megsemmisült üres bizonyítványnyomtatvány, tanúsítvány érvénytelenségéről szóló 

közlemény közzétételének helyével (Belügyminisztérium honlapja) és módjával kapcsolatos  
módosítás. 
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Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Módosító: 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás alapján a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét 

észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermek-

jóléti szolgálat számára újabb tájékoztatási kötelezettséget ír elő, emellett rögzíti, hogy a 

gyermek gondozását, nevelését, felügyeletét közvetlenül végző személy, illetve intézmény a 

gondozásba, nevelésbe vett gyermekek számára a miniszter által jóváhagyott módszertan 

alapján biztosítja a hozzájutást a megfelelő oktatáshoz, szakképzéshez. A módosítás a gyer-
mekvédelmi gyám alkalmazásával kapcsolatban is megfogalmaz pontosító szabályozást. 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás értelmében a megyék elnevezése vármegyékre változik. 

Érintett jogszabályok: 

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rende-

let 

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet  

• Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet  

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet. 
 

Hatályos: 2023. 01. 01. 

A módosítás értelmében a megyék elnevezése vármegyékre változik. 

Érintett jogszabályok: 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

• A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó  

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételei-

ről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

• A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

• A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI ren-

delet  

• A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás  

feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 
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Inspirációk STEM  

(természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) tanórákhoz 

SCIENTIX ONLINE TANFOLYAM INDUL! 

Ön természettudomány, informatika, technológia, mérnöki tudományok vagy matematika tantárgyat ta-

nító pedagógus? Rugalmas időbeosztást biztosító, ingyenes, rengeteg gyakorlati ötletet kínáló kurzust ke-

res? Az Oktatási Hivatal gondozásában 30 órás, akkreditált, magyar nyelvű, online Scientix tanfolyam indul 

2023. február 28-tól. 

A kurzus a Scientix nemzetközi STEM program eredmé-

nyeire épít és fókuszában a STEM innovatív oktatása áll. A 

tanfolyamra alsó tagozaton, felső tagozaton, középiskolá-

ban tanító pedagógusokat várunk. Ajánljuk a képzést a 

szaktanácsadói feladatot ellátó kollégáknak is. A kurzus 

idegennyelv-ismeret nélkül elvégezhető. 

A 2022-es évben több alkalommal is sikeresen megtartott 

Scientix kurzus résztvevőitől több témában nagyon sok po-

zitív visszajelzést, javaslatot kaptunk, melyeket beépítet-

tünk a képzésbe. Ezért is ajánljuk ismételten Önök figyel-

mébe ezt a lehetőséget. 

Módszertani ötletek  

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a tanulók számára tudo-
mányos színvonalú, a korszerű tudományos szemléletet tükröző órákat tartani, ame-
lyek egyben motiválók is, és felkeltik a tanulók érdeklődését a tantárgy, illetve a 
STEM-re épülő életpályák iránt. A tanfolyam során a résztvevők ezen célok elérésé-
hez a gyakorlatban jól alkalmazható módszerekkel és ötletekkel gazdagodhatnak. 

 
 
 Nemzetközi kitekintés, együttműködés 

A tanfolyam során a pedagógusok átfogó képet kaphatnak az európai oktatási irány-
zatokról, megismerhetnek jó gyakorlatokat, oktatási trendeket, kitekinthetnek a 
nemzetközi gyakorlatokra. Továbbá hasznos tippeket kaphatnak azok a pedagógu-
sok is, akik szeretnének nemzetközi tanári együttműködésben részt venni. 
 
Személyes érdeklődésre szabva  

A kurzus tartalmi egységeiben nagyon sok link található. Ezek lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a résztvevő jobban elmélyedjen abban a témában, amely számára a legérde-
kesebb.  
 
Interaktív, rugalmas 
A kurzus folyamatos együtt gondolkodásra hívja a résztve-

vőket, a megadott felületen meg lehet osztani szakmai eredményeket, sikereket, 
jógyakorlatokat, tapasztalatokat, ötleteket, de lehetőség van a problémák, eset-
leges nehézségek megvitatására is. A tanfolyam online formában, egyéni ütem-
ben végezhető el hat hét alatt. 
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A képzés moduljai, illetve azok témái: 

 
1. modul A kurzus menete és a Scientix program  2023.02.28. 

2. modul Hogyan jelenhetnek meg valós problémák a STEM tanórákon?  2023.03.07. 

3. modul Tevékenységalapú tervezés és a kutatásalapú tanulás  2023.03.14. 

4. modul Problémaalapú tanulás és a tervezői gondolkodás  2023.03.21. 

5. modul Tantárgyköziség és iskolai együttműködések  2023.03.28. 

6. modul: Együttműködések és a záró feladat elkészítése 2023.04.04. 

 
Idézet egy, a kurzust sikeresen teljesítő kolléga visszajelzéséből:  
 
„…3 pozitívumot szeretnék kiemelni. Tanárként nagyon szoros a napirendem, ezért én kifejezetten egy rugal-
mas időbeosztásra lehetőséget adó továbbképzési lehetőséget kerestem. Továbbá nagyon jó volt megismerni, 
hogy más országokban hogyan tanítanak természettudományos tárgyakat, illetve nagyon hasznosnak tar-
tom, hogy saját ötleteket fogalmazhattunk meg és folyamatos volt a reflektálási lehetőség. A mai napig dol-
gozik bennem az a sok ötlet, amellyel a tanfolyam során találkoztam.” 
 

(egy 6 osztályos gimnáziumban oktató biológia-kémia szakos tanárnő) 
 
 
Reméljük sikerült felkeltenünk az érdeklődést a továbbképzés iránt és találkozunk a tanfolyamon! 

 
 

A tanfolyam tervezett időpontja:  
 

2023. február 28-tól április 18-ig 
 
 

Amennyiben további kérdése merülne fel, keressen bizalommal bennünket az alábbi elérhetőségeken: 
 

Hegedűsné Dávid Andrea Tóth Judit 
hegedusne.david.andrea@oh.gov.hu toth.judit@oh.gov.hu 

+36-30/682-2354 +36-30/637-7091 
 

 

Képek és szövegek forrása: Oktatási Hivatal 

 

  

mailto:hegedusne.david.andrea@oh.gov.hu
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Tavaszi Pedagógiai Napok 2023 

 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományokat követve  

– a szaktanácsadókkal, a bázisintézmények pedagógusaival, valamint további neves előadókkal  

együttműködve – 

2023. április 17-től április 21-ig 

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2023 

címmel rendezvénysorozatot szervez, melyre szeretettel várjuk a pedagógusokat. 

 

 

 

 

Szakmai programjainkat online formában tartjuk 

meg, amelyeken a részvétel térítésmentes, ugyan-

akkor előzetes regisztrációhoz kötött. 

 

 

A rendezvény részletes programjait és a regisztrá-

ciós felületet 2023 márciusában tesszük közzé, 

melyről külön levélben értesítjük az intézményve-
zetőket. 

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

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

A Belügyminisztérium  
 

2023. március 27. és 31. között 

DIGITÁLIS TÉMAHETET 

hirdet meg, melynek célja, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális technológia nevelésben és 
oktatásban történő használata és a digitális készségek fejlesztése. 

 
A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik 
az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módsze-
rekkel feldolgozni. A pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a 
tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel 
gazdagodhatnak. A felkészülést a Tudásbázisban elérhető kész 
mintaprojekt-csomagok és pedagógiai segédletek támogatják. 

 
A 2023. évi Digitális Témahétre az iskolákat az alábbi linken lehet regisztrálni: 
 
https://digitalistemahet.hu/iskolak 

 
Fenntarthatósági Témahét 

 
A Belügyminisztérium  

 

2023. április 24. és 28. között  

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHETET 

hirdet meg, melynek célja a fenntarthatóság fontosságának felismertetése iskolai keretek között. 
 

 
 
 
A témahét kiemelt témakörei a biodiverzitás, a 
fenntartható értékek, az energia és a hulladék. 
Ezek iskolai feldolgozását alsó tagozatos, felső ta-
gozatos és középiskolás korosztály számára 

kidolgozott tematikus óratervek, és mintaprojek-
tek segítik, melyek március végétől lesznek elér-
hetők.

 
A 2023. évi Fenntarthatósági Témahétre az iskolákat az alábbi linken lehet regisztrálni: 
 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio 
  

https://digitalistemahet.hu/iskolak
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
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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. 

 

Pedagógusminősítés 
 
Fontosabb határidők a 2023. évi minősítési eljárásokhoz kapcsolódóan:  

 
2023. február 28.  

A miniszter a következő naptári évre (a 

továbbiakban: minősítési év) vonatkozóan 

közzéteszi: 

 a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a 

minősítési eljárások számát (a továbbiakban: 

minősítési keretszám), 

 a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások 

szervezésének központi szabályait, valamint 

 a minősítési tervbe történő felvétel különös 

feltételeit. 

 

2023. március 31.  

Jelentkezési határidő a 2024. évi minősítési eljárásra 

 A nem kötelező minősítési eljárás 

lefolytatását a pedagógus a jelentkezési 

lapon a 2024. minősítési évre e napig 

kezdeményezi az intézményvezetőnél. Ha a 

foglalkoztatási jogviszony a határidő 

lejártakor több mint 30 napja szünetel, a nem 

kötelező minősítési eljárás nem 

kezdeményezhető. 

 Minősítő vizsgára kötelezett 2024-ben a 

jelentkezési időszak időtartama alatt aktív 

jogviszonnyal rendelkező, Gyakornok 

fokozatba besorolt, pedagógus életpálya 

hatálya alá tartozó foglalkoztatott, akinek a 

gyakornoki ideje 2024-ben jár le – ideértve a 

korábbi sikertelen minősítés miatt 

meghosszabbított gyakornoki időt is. 

 A 2023. február 15-én hatályos jogszabályi 

előírások értelmében a 2024. évi Pedagógus 

II. fokozatot célzó minősítési eljárásban 

kötelező azon pedagógusokat rögzíteni, akik 

2023. március 31-ig szerzik meg Pedagógus 

I. fokozatban a kilenc szakmai gyakorlati 

évet. 

 

 

2023. április 15. 

Eddig rögzíti az intézményvezető a pedagógusok 

jelentkezését a jelentkeztető felületen. 

 

2023. május 10. 

Eddig jelezheti a pedagógus a területileg illetékes 

Pedagógiai Oktatási Központhoz, ha az 

intézményvezetője nem vagy nem megfelelően 

rögzítette a minősítési adatait, dokumentumait az 

informatikai felületen vagy a jelentkezés óta 

módosultak azok. A jelentkezőnek az aláírt kérelmét, 

illetve a jelentkezési lapját csatolmányként e-

mailben kell megküldeni a POK-nak. 

 

2023. június 20. 

Eddig dönt a miniszter a 2024. évre vonatkozó 

minősítési tervről. 

 

2023. június 30. 

A miniszter eddig a határidőig értesíti az 

informatikai rendszer útján a pedagógust és az 

intézményvezetőjét a minősítési terv rá vonatkozó 
részéről. 

 

 

 

 

 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HORVÁTH BALÁZS, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 
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Szaktanácsadás 
 

 

A szaktanácsadói pedagógiai szolgáltatási terület 2023. évi igényeinek megoszlása 

 

 
A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 2015-ös 

fennállása óta töretlen népszerűségnek örvendenek 

a szaktanácsadói pedagógiai szolgáltatások. 

Az intézményvezetők a központi igényfelmérőn 

keresztül adhatják le minden év decemberétől a 

következő év januárjáig az igényeiket a különböző 

pedagógiai szakmai témákban. A szolgáltatás célja a 

köznevelési intézmények hatékonyságának, 

eredményességének folyamatos növelése. Minden 

évben arra törekszünk, hogy minél szélesebb 

választékot kínáljunk az érdeklődő intézmények 

szükségleteinek megfelelően. Nagy előrelépés, hogy 

az igényelt szolgáltatásokat személyes látogatás és 

online formában is biztosítjuk.  

Az igénylések tervezéskor az intézményvezetőknek 

figyelniük kell arra, hogy a Szegedi Pedagógiai 

Oktatási Központ naptári évre, és nem tanévre 

nyújtja a pedagógiai szakmai szolgáltatásait. A 

rendszer azonban nagy rugalmasságot biztosít 

azáltal, hogy az intézményvezető előre egyeztetheti 

a számára megfelelő időpontot a szaktanácsadóval a 

tavaszi és az őszi félévre is.  

 

Az igényelt szolgáltatások szakterületenkénti és 

intézménytípusonkénti megoszlása többnyire 

állandóságot mutat. Szakmailag a leginkább nyitott 

és befogadó intézmények az óvodák és az általános 

iskolák, ennél fogva nagyon sok és változatos 

igényekkel szokták felkeresni a Szegedi Pedagógiai 

Oktatási Központot. 

 

Igényelt szolgáltatások szakterületenként 

 

 

 

Kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók 

segítése

Konfliktuskezelés

Hátrányos helyzetű 
tanulók segítése

Pedagógiai mérés-
értékelés

Pedagógiai 
tájékoztatás

Tanügyigazgatás

Továbbképzés

Versenyszolgáltatás

Tanulótájékoztató

Lemorzsolódás

Tantárgygondozás
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A kevésbé nyitott intézmények, akik kevesebb 

szaktanácsadói szolgáltatást kérnek: a 

gimnáziumok, a kollégiumok és az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények. 

Hosszútávú célunk az, hogy ezek az 

intézménytípusok is megtalálják azokat a témákat 

és platformokat, amelyekkel támogathatjuk és 

segíthetjük szakmai fejlődésüket.  

Az igényelt szolgáltatások közül állandó 

népszerűségnek örvend a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület, ezen belül is a tehetséggondozás. Ezt 

követi a tantárgygondozás, amely a pedagógus- 

minősítésekre való felkészülésben nyújt hathatós 

segítséget minden szakterületen. Különösen nagy 

igény mutatkozik digitális szaktanácsadásra.  

 

Kedvelt szakterület még a pedagógiai mérés- 

értékelés, amelyben mára már megfelelő számú, jól 

felkészült mesterpedagógus szaktanácsadó áll 

rendelkezésre az érdeklődők számára. 2023-ban 

sajnos emelkedő tendenciát mutatott a hátrányos 

helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának 

segítésével kapcsolatos igény. 

Minden évben igen nagy számú kérés érkezik be 

konfliktuskezeléssel kapcsolatban, azonban ezt a 

területet szakemberhiány miatt még nem tudjuk 

maradéktalanul ellátni. A Szegedi Pedagógiai 

Oktatási Központ további célja, hogy ezen a 

speciális területen is megfelelő számú 

szaktanácsadó tevékenykedjen a közeljövőben.  

Tantárgygondozás igények szakterületi megoszlása: 

 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakterületein kívül konkrét témákkal kapcsolatos online előadásokat is 
igényelhetnek az intézmények. Bízunk benne, hogy a három éve útjára indított Ajánlati listáinkban közzétett 
előadások, műhelymunkák elnyerték a programokon résztvevő pedagógusok tetszését. Témáinkat igyekszünk 
folyamatosan bővíteni, fejleszteni és a 21. századi igényeknek megfelelően aktualizálni. 
 
Ezúton köszönjük minden intézménynek a kitüntető érdeklődését és folyamatos igényeit! 
 

  

Alapfokú művészetoktatási szakterület

Biológia, egészségtan, természetismeret

Digitális-IKT szakterület

Erkölcstan, etika, filozófia

Fizika, természetismeret

Földrajz, természetismeret

Gyógypedagógiai szakterület

Idegen nyelv

Informatika, digitális kultúra

Iskolai könyvtári szakterület

Kémia, természetismeret

Kollégiumi szakterület

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Művészetek

Óvodai nevelés

Tanítói szakterület

Testnevelés és sport

Történelem
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Továbbképzés 

 
DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyermekek támogatásáért 

 

Magyarországon csaknem 1 millió cukorbeteg él, köztük 45 ezer felnőtt és több mint 4000 gyermek 1-es 

típusú diabéteszben szenved. A napi többszöri vércukormérés, inzulinbeadás, szénhidrátszegény diéta 

betartása nehézséget okoz a gyermekek számára. Ezért a környezetet fel kell készíteni ennek elfogadá-

sára, és a betegséghez kapcsolódó teendőkre. 
 

Az Oktatási Hivatal szakmai továbbképzési 

lehetőséget szervez a pedagógus vagy a legalább 

érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott személyek számára. A képzés 

elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő 

gyermekek óvodákban, iskolákban történő 

támogatása, például vércukorszintmérés, vagy – 

orvosi előírás alapján, a szülővel vagy más törvényes 

képviselővel a megadott kapcsolattartási módon 

egyeztetve – az előírt időközönként a szükséges 

mennyiségű inzulin beadása biztosítható. 

 

 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett gyakorlati képzés  
 helye: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, 6723 Szeged, József Attila sgt. 118. 
 Ideje: 2023. március 9., regisztráció 12:00 órától 
 

Bővebb információk az alábbi linken olvashatók: 
DiabMentor tájékozató 
 

További tájékoztatás a következő e-mail címen kapható: diabetesz@oh.gov.hu 

 

 

Bázisintézmény 
 

Új bázisintézményi pályázati ciklus indult a 2023. évben 
 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet három évente nyerhetik el a pályázó köznevelési és szakképző 

intézmények. A 2020. évi pályázati ciklus lejártával ismét lehetőség nyílt a pályamunkák beadására. 

 
A pályázat célja, hogy az állami köznevelési 

feladatellátásban részt vevő intézmények közül 

kiválasztásra kerüljenek azok, amelyeknek a nevelő-

oktató munkája során megjelennek a kor 

elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk. Az 

általuk folytatott jógyakorlatok követésre 

érdemesek és az érdeklődő intézmények számára 

elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget 

biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, 

tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, 

pedagógus-továbbképzések számára, és ezzel 

segítik a hálózati tudásmegosztást. Bázisintézményi 

tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai-szakmai 

közélet fejlődését, továbbá nyitottak arra, hogy 

szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítő 

nevelési-oktatási intézmények tevékenységét, az ott 

folyó pedagógiai munka eredményességét. 

A pályázat beadási határideje 2023. január 31-e volt. 

Bács-Kiskun vármegyéből 10, Csongrád-Csanád 

vármegyéből 11 intézmény pályázott.  

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ a beérkező 

pályamunkákat befogadta, formai értékelésüket 

megkezdte. 2023. február 24-ig küldi meg a formai 

követelményeknek megfelelt pályázatokat az 

Oktatási Hivatal szakmai bíráló bizottsága számára.  

A nyertes pályázókat a Szegedi Pedagógiai Oktatási 

Központ 2023. április 7-étől fogja kiértesíteni. 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TÓTH JUDIT, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORNÉLI BEÁTA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/pedagogusoknak/diabmentor_tovabbkepzes
mailto:diabetesz@oh.gov.hu
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 Beszámoló a 2022. évi Megyei Diákparlamentekről 

 

Az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási 

Központ illetékességi területén ismét megszervezte 

a Megyei Diákparlamentet Csongrád-Csanád és 

Bács-Kiskun megyékben, ahol megválasztották az 

Országos Diákparlament delegáltjait, illetve az 
Országos Diáktanács tagjait és póttagjait. 

Bács-Kiskun megyében 2022. november 30-án a 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolában 

került lebonyolításra a Megyei Diákparlament. A 

Nemzeti Ifjúsági Tanács részéről Kelemen Anna  

számolt be a szervezet munkájáról.  

A szavazati jogú intézményi küldöttek az alábbi tíz 

Bács-Kiskun megyei diákparlamenti delegáltat 
szavazták meg:  

Egyed Menyhért – Kalocsai Fényi Gyula Általános 
Iskola,  
Farkas Lili – Kecskeméti Katona József Gimnázium,  
Hirsch Ernő – Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és 
Készségfejlesztő Iskola,  
Jellinek Levente – Kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium,  
Kőműves Fanni Szófia – Madarasi Petőfi Sándor 
Általános Iskola,  
Lakos Larisza – Kiskunhalasi Bibó István 
Gimnázium,  
Mészáros Dorottya – Kecskeméti Református 
Gimnázium,  
Németh-Légrádi Anna – Bácsalmási Körzeti 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  
Rab Zorka – Kisszállási Sallai István Általános Iskola, 

Temesvári Péter Karsa – Kecskeméti Belvárosi 

Zrínyi Ilona Általános Iskola.  

Az Országos Diáktanács tagja Farkas Lili, póttagja 
pedig Mészáros Dorottya lett.  

 

Csongrád-Csanád megyében 2022. december 9-én a 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium adott 

otthont a Megyei Diákparlamentnek. A Nemzeti 

Ifjúsági Tanács képviseletében Boncsarovszky Péter 

vett részt a rendezvényen.  

A szavazati joggal rendelkező intézményi küldöttek 

megszavazták az Országos Diákparlament 

Csongrád-Csanád megyei küldöttjeit, akik a 
következők lettek:  

Biczók Adrienn – Szegedi Deák Ferenc Gimnázium,  

Fazekas Andrea – Makói József Attila Gimnázium,  

Horváth Benedek – Szegedi Fekete István Általános 

Iskola,  

Horváth Bulcsú – Szignum Kéttannyelvű Egyházi 

Általános Iskola,  

Jarabek Alma Jázmin – Szegedi Jerney János 

Általános Iskola,  

Kiszel Jennifer – Szeged és Térsége Eötvös József 

Gimnázium,  

Kocsis Regina Zsófia – Szegedi Dózsa György 

Általános Iskola, 

Palatka Áron – Szegedi Arany János Általános Iskola,  

Papp Diána Flóra – Szentesi Klauzál Gábor 

Általános Iskola. 

A Csongrád-Csanád Megyei Diákparlament Biczók 

Adriennt választotta meg az Országos Diáktanács 
tagjának, póttagjának pedig Kiszel Jennifert.  

A két bázisintézményünknek köszönjük, hogy 

befogadták a 2022. évi megyei diákparlamenti 

rendezvényeinket! 

Minden diákparlamenti küldöttnek, diáktanács-

tagnak és póttagnak szívből gratulálunk! 

 
 

Pályázatpanoráma 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORNÉLI BEÁTA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA 
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A Rátz Tanár Úr életműdíjat három nagyvállalat: az Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft SE és 
a Richter Gedeon Nyrt. képviselői hozták létre 2000. december 1-én. Céljuk nemcsak az volt, hogy 
tisztelettel adózzanak azok előtt a matematikát, fizikát, kémiát és biológiát oktató pedagógusok 
előtt, akik áldozatos szakmai munkájukkal kiemelkedő eredménnyel tanítják a jövő tehetségeit, de 
a magyarországi közoktatás természettudományos területén végzett tanári munka rangjának, er-
kölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez is szerettek volna hozzájárulni. Ezúttal a díjazottak 
közül mutatunk be két kiváló pedagógust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményvezető szemével… 

Horváthné Fazekas Erika 1991-től dolgozik a SZTE Ju-
hász Gyula Gyakorló Általános Iskolában. Folyamato-
san képzi magát, így főiskolai diplomája után megsze-
rezte az egyetemi végzettséget is fizikából. A képzése-
ket követően szakvezető tanárrá, gyakorlóiskolai ve-
zetőtanárrá, közoktatási vezetővé, mestertanárrá, 
majd mesteroktatóvá vált. 2014 óta a Szegedi Tudo-
mányegyetem fizika tárgyú tantárgypedagógiai kur-
zusait tartja. Nagyon fontos számára a tehetségek fel-
kutatása, ezért az első évtől kezdve tehetséggondozó 
foglalkozásokat is tart tanítványainak. Közülük sokan 
kiemelkedően teljesítenek az olyan tanulmányi ver-
senyeken, mint pl. az Öveges József Kárpát-medencei 
Fizikaverseny, a Bonifert Domonkos Nemzetközi Ma-
tematikaverseny vagy a Bolyai csapatverseny. Oktató 
munkája során nagy gondot fordít a kísérletezésre. 
Határon innen és túl tartott továbbképzésein a kísér-
leti bemutatói nagy figyelmet kapnak. A tanításon kí-
vül sokat publikál: tankönyvek, cikkek szerzője, lek-
tora. Kiemelendő az Eötvös Loránd Fizikai Társulat-
nál végzett odaadó munkája, ahol jelenleg az Általá-
nos Iskolai Oktatási Szakcsoport vezetőségének tagja. 
Az ELFT szervezi az Országos Fizikatanári Ankét és 
Eszközkiállításokat, valamint az Öveges József  

Kárpát-medencei Fizikaversenyt. Ezeket aktívan tá-
mogatja, és amikor nincs versenyző tanítványa, akkor 
a feladatkitűző bizottságban is dolgozik. Alapító- és 
azóta is aktív tagja a Csongrád Megyei Matematika- és 
Fizikatanárok Alkotóműhelyének. 18 éve iskolánk 
természettudományi-matematika-informatika mun-
kaközösségének vezetője. A munkaközösség két tag-
jával közösen dolgozták ki a természettudományos 
erdei iskola programot a 6. évfolyamosok számára a 
Kiskunsági Nemzeti Park területére. Jógyakorlatot 
hoztak létre az 5. osztályosok részére is, amely sokat 
segít a természettudományok iránti pozitív attitűd ki-
alakításában. Két kolléganőjével együtt tantervet dol-
goztak ki. A természetismeret integrált tanítása az 5., 
illetve 6. osztályokban címmel a KOMA pályázat kere-
tében. Ennek folytatásaként a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
keretében a 7. osztályos természettudományos tan-
tárgyak tantárgytömbös oktatását dolgozták ki. Az 
Ökoiskolai témahét programját az általa irányított 
természettudományi munkaközösség dolgozta ki 1–
8. osztályig. Kiemelkedő szakmai és pedagógiai mun-
kájának elismeréseként 2004-ben Mikola-díjat, 2007-
ben Ericsson-díjat, 2019-ben Rátz Tanár Úr Életműdí-
jat kapott. 
 
Dr. Zsigriné Dr. Sejtes Györgyi igazgató 
 

Horváthné Fazekas Erika, 
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi 

Otthonos Óvodája fizika-matematika szakos mester-

tanára és természettudományi-matematika-informa-

tika munkaközösségének vezetője 
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A kolléga szemével… 

Horváthné Fazekas Erika tanárnővel 1997 óta dol-

gozom együtt. Nagyon nagy hatással volt és van 

rám személyisége, munkamorálja, a tanítványokkal 

és a kollégákkal szembeni embersége. Munkáját a 

szakmai hozzáértés, nagyfokú precizitás, pontos-

ság, állhatatosság és a rendszerszemlélet mellett a 

gyermekközpontúság jellemzi. Magával ragadó a fi-

zika iránti rajongása, amelyet fáradhatatlanul oszt 

meg minden arra nyitott személlyel, legyen az ta-

nítvány, egyetemi hallgató vagy kolléga. Ugyanak-

kor hisz az integrált természettudományos szemlé-

let kialakításában is. A tehetséggondozásban elért 

eredményei kimagaslóak. Számos tanítványa ért el 

országos vagy Kárpát-medencei versenyek döntő-

jében előkelő helyezést. Mindennapi munkájában is 

folyamatosan keresi az új módszereket. Az élmény-

pedagógia elkötelezett híve. Igyekszik minden ta-

nítvány számára használható tudást biztosítani. 

Munkaközösség-vezetőként igazi MTMI műhelyt 

teremtett intézményünkben. Rendkívül innovatív, 

de más ötleteire is nyitott, támogató attitűddel for-

dul kollégái felé, inspirálóan hat a környezetére, így 

rám is. 2007-ben megkapta az „Ericsson a matema-

tika és fizika népszerűsítéséért” díjat. 2019-ben pe-

dig a Rátz Tanár Úr Életműdíjat vehette át a Magyar 

Tudományos Akadémián. Nagy megtiszteltetés volt  

számomra, hogy ezen a nemes eseményen én is je-
len lehettem. 

 
Zalai Edina biológia-kémia-fizika szakos tanár, bio-
lógia, egészségtan, természetismeret szaktanácsadó

 
 
A tanítvány szemével… 

Ötödik osztályos korom óta ismerem Erika nénit. 
Először matematikát, majd hetediktől fizikát is ta-
nított nekünk. Megismerkedésünkkor magabiztos-
nak, de kicsit szigorúnak, ugyanakkor következe-
tesnek tűnt, ami később igaznak bizonyult. Ezzel 
együtt rendkívül gondoskodó volt, mindig szívén 
viselte a diákok sorsát, ha arra volt szükségünk ta-
nácsaival mindig segített. Erika néni szakmai tu-
dása hatalmas, és azt gondolom, ez az alapja annak, 
hogy tanítási módszerei, magyarázatai annyira lo-
gikusak, követhetőek és világosak voltak. A tőle ta-
nult formai szabályok és precizitás sok-sok dolgo-
zatnál, versenynél és vizsgánál segített és segít a 
mai napig és szolgál alapjául az élet dolgaihoz való 
hozzáállásomnak. A tantárgyai iránti lelkesedése 
inspirálóan hatott rám. Szabadidejét sem kímélve 
lelkesített, tanított, készített fel és kísért matema-
tika- és fizikaversenyek egymást követő fordulóira. 
Neki köszönhetően döntöttem továbbtanuláskor a 
fizika tagozat mellett, és választottam a mérnöki 
pályát. 
 
Lengyel Szilárd volt tanítvány, jelenleg a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerkezet-
építőmérnök MSc hallgatója 
 

KÉP: https://pixabay.com/ 
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Az intézményvezető szemével… 

Egyed László 1987-ben végzett a szegedi József Attila 

Tudomány Egyetemen matematika-fizika szakos tanár-

ként. 1988 augusztusától, azaz több mint 35 éve a Bajai 

III. Béla Gimnázium pedagógusa. Kezdetben öt éven ke-

resztül a diákmozgalmat segítő tanárként is tevékeny-

kedett, majd 1994-ben megválasztották a matematika 

munkaközösség vezetőjének, amit azóta is betölt. Szinte 

ezzel egy időben kezdte el az iskola órarendjének elké-

szítését, amibe az utóbbi években is aktívan besegít.  

Nem csupán szaktanárként, de osztályfőnökként és pe-

dagógusként is az elhivatottság, a diákok tisztelete és 

szeretete, valamint kivételes szakmai igényesség jel-

lemzi munkáját. Tanítását sodró lendülettel, színes elő-

adással fűszerezve, ugyanakkor érthetően és jegyzetel-

hetően, ragyogó táblaképpel, élvezhető formában, inter-

aktívan végzi. Tanári egyéniségével nemcsak magával 

ragadja a hallgatóságot, hanem a különleges munkakap-

csolatot tanítványaival tartósan fenn is tartja. Biztatása, 

segítőkészsége, empátiája és korrektsége miatt minden 

kollégája bizalommal fordul hozzá tanácsért, segítség-

ért. Tanórai munkája mellett rendszeresen tart szakköri 

foglalkozásokat tehetséges diákok számára. Tanulói 

rendszeresen szerepelnek valamilyen verseny megyei 

vagy országos döntőjében, s több ízben is igen kima-

gasló eredményt értek el. A különböző matematika ver-

senyek szervezésében és lebonyolításában aktívan részt 

vesz. Az utóbbi években a Zalai Matematikai Tehetsége-

kért Alapítvány által szervezett „Matematikai tréning”

 

táborokban rendszeresen tart foglalkozáso-

kat az ország különböző részeiből érkezett te-

hetséges diákok számára. Rendszeresen kap 

meghívást a Nagy Károly Matematikai Diákta-

lálkozóra, ahol határon túli magyar és ma-

gyarországi diákok számára tart foglalkozá-

sokat. Az új érettségi rendszerben az emelt 

szintű dolgozatok javításában és a szóbeli 

vizsgáztatásban is aktív szerepet vállal. Az 

utóbbi években a tanár-továbbképzésekből is 

részt vállal előadóként. A Zalai Matematikai 

Tehetségekért Alapítvány által szervezett „Ál-

talános- és Középiskolai Matematikai Tehet-

séggondozás” című továbbképzésen, a „Rátz 

László Vándorgyűlésen” és a „Szabadkai Nyári 

Akadémián” az általános iskolai szekcióban 

tartott feladatmegoldó szemináriumokat. 

2015 őszétől a Bolyai János Matematikai Tár-

sulat Oktatási Bizottságának a tagja. A 2016-

os Rátz László Vándorgyűlés egyik főszerve-

zője volt. Munkája elismeréseként 2010-ben 

Beke Manó Emlékdíjat, 2012-ben Ericsson-dí-

jat és 2013-ban Bonis Bona-díjat, 2017-ben 

pedig Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott a ma-

tematikai tehetséggondozásáért. Rendszere-

sen részt vesz szakmai továbbképzéseken, 

hogy minél jobban tudja hasznosítani az új-

donságokat a tanítása során. 

 

Arnóczki János intézményvezető 
 

Egyed László Róbert, 
a Bajai III. Béla Gimnázium matematika-

fizika szakos tanára 
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A tanítványok szemével… 

A matematika már általános iskolában is a kedvenc tár-

gyaim közé tartozott, így nem is volt kérdés számomra 

amikor középiskolába mentem, hogy matematika tago-

zatos szeretnék lenni. Külön öröm volt, hogy Egyed 

László lett a csoportom tanára, hiszen előtte 6 évig ő ta-

nította a nővéremet, aki ekkora már a Budapesti Mű-

szaki Egyetemre járt. Természetesen gimnáziumban is 

szerettem a matematikát, amiben nagy szerepe volt a ta-

nár úrnak. Kellemes hangulatban teltek az órák, szaba-

don kérdezhettünk, ha valami nem volt világos. Egy-egy 

példa kapcsán mindig több megoldási lehetőséget is 

megbeszéltünk, ami szerintem roppant hasznos volt. 

Már hetedik osztálytól kezdve érettségi feladatokat ol-

dottunk meg, másfél órás témazáró dolgozatokat írtunk. 

Sok versenyen részt vettünk, a versenyekre való felké-

szülés a tanár úr által vezetett szakkörökön történt. Ez 

volt az alapja annak, hogy aztán a csoportom eredmé-

nyesen zárta a gimnáziumi tanulmányokat, sokan mű-

szaki vagy gazdasági vonalon folytatták útjukat. Végül 

nem matematikával tanultam tovább, az érettségi után 

az orvosi egyetemet választottam, de gyakran érzem, 

hogy a matematikus szemlélet, amit gimnáziumban kap-

tam, sokat segít egy-egy kérdés vagy probléma megol-

dásában.  

Gyetvai Réka 

A gimnáziumi évek során a hangsúly az aktív órai rész-

vételre került, az órai feladatok helyes megoldása során 

plusz ötösöket adott a tanár úr az órai munkára a jól tel-

jesítőknek, ami mindig motiváló volt. A tanár úr részle-

tes, logikus magyarázatai révén mindig megértettük a 

teljes anyagot. A tanár úr felhívta a kiemelkedő tanulók 

figyelmét a matematika táborokban és a matematika 

versenyeken való részvételre. Havi szinten volt lehető-

ségünk részt venni ezeken a versenyeken, ahol számos 

szép eredményt is elértünk köszönhetően a heti szinten 

tanár úr által tartott szakköröknek. Számomra különö-

sen nagy élményt jelentett a 2018-as Nemzetközi Ma-

gyar Matematikaverseny, ahol az országhatárokon be-

lüli és az országhatáron túli diákokkal is versenyezhet-

tünk, és a tanár úr felkészítésének köszönhetően ered-

ményesen helytálltunk. Ezeknek a tanár úr által adott 

alapoknak különösen később a Budapesti Corvinus 

Egyetem hallgatójaként örültem, amikor az erős gimná-

ziumi alapoknak köszönhetően az egyetemi tárgyaimat 
is kiemelkedő eredménnyel tudtam teljesíteni. 

Szabó Mária Laura 
 

Az általános iskolás éveim alatt nagyon meg-

kedveltem a matematikát, ezért a gimnázium-

ban a matematika tagozat mellett döntöttem. 

Egyed tanár úr csoportjába kerültem. Nehe-

zebb volt, mint az általános iskola, de a tanár 

úr mindig kedves volt velünk, ezért nem érez-

tük soha reménytelennek a tananyag elsajátí-

tását. A híres bejelentetlen kisdolgozataitól 

sokszor rettegtünk. Mindig volt egy őrszem az 

ajtónál, aki leste a tanár úr érkezését, figyelte 

van-e nála lap. Ha nem volt, jött a megköny-

nyebbülés, ha volt, akkor a „pánik”. Bár aktu-

ális élethelyzetünkben nagy stresszfaktor 

volt, visszagondolva hatékonyabb volt, hogy 

azért minden órára egy picit átfutottuk az el-

méletet. Még mai napig fel tudok mondani 15-

20 definíciót, ami az ilyen átnézésekből meg-

maradt. Az évek haladtával komolyodtunk, de 

biztos vagyok benne, hogy sok fejtörést okoz-

tunk. Rendszeres matematikaverseny-látoga-

tóként a tanár úr mindig honorálta az igyeke-

zetemet 1-1 kövér 5-sel, még ha nem is szere-

peltem jól. Két évet jártam Veszprémbe, az Er-

dős Iskolába. A tanár úr javasolta nekünk, mi-

vel kedves ismerősei is jártak oda és csupa jót 

hallott tőlük. Nagyon élveztük az ott töltött 

hétvégéket, volt olyan alkalom, hogy a tanár 

úr fuvarozott minket el a helyszínre. A fakul-

táció választáskor is maradtam az ő csoport-

jában, mivel a műszaki pálya mellett kötelez-

tem el magam. Maradtak jó páran a csoportjá-

ban, de kevesen voltunk olyan szándékkal, 

hogy emelt érettségit teszünk a tárgyból. Vol-

tak „combosabb” feladatok, voltak csak az 

emelteseknek feladatok. A tanár úr mindenre 

gondolt. A sima feladat-megoldós órái voltak 

a legjobbak. Velem együtt páran jelentkez-

tünk, hogy a táblánál oldjuk meg a feladatot. 

Amikor a mi köreink véget értek, jött az „ahol 

kinyílik a napló” vagy a „lólépés” stratégia, és 

így mindenki sorra került. Szerintem az ilyen 

alkalmak jó lehetőségek voltak az emelt érett-

ségi szóbeli részének gyakorlására és önbiza-

lom építésre egyaránt. Összességében nagyon 

szerettem a tanár úr óráira járni. Sokat tanul-

hattam tőle, amit az egyetemen és a munká-

ban is hasznosíthattam. 

Béres Adrienn 
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A kolléga szemével… 

Egyed Lászlót 1990-ben ismertem meg és 32 évig vol-

tunk kollégák a Bajai III. Béla Gimnáziumban. A bemu-

tatkozáskor egyből megkérdezte, hogy szeretek-e fo-

cizni. Az igenlő válasz már sejtette, hogy jó kapcsolat 

alakulhat ki közöttünk, és ez a jövőben be is igazolódott. 

Az évek során kiderült, hogy Laci nemcsak lelkes és te-

hetséges amatőr focista, hanem kiváló szakember, segí-

tőkész kolléga. Teherbírása elismerésre méltó, munká-

ját mindig jókedvűen, könnyed humorral átitatva végzi. 

Az óráira nagyon alaposan felkészül, a legapróbb részle-

tekig kidolgozva az adott témát jegyzetfüzetében. Szám-

talanszor volt alkalmam látni a táblán maradt példa 

megoldásait vagy tétel levezetéseit, amikor a hetes nem 

végezte el megfelelően a dolgát. Ezek kivétel nélkül min-

taszerűen levezetett, szépen formált betűkkel írt, gyö-

nyörű színes ábrákkal ellátott, jól áttekinthető vázlatok 

voltak, nagyban megkönnyítve a diákok számára a meg-

értést. Mivel Laci 4 évig tanította lányomat matemati-

kára, az ő füzetéből szintén meggyőződhettem tanára 

irigylésre méltó precizitásáról, kiváló szakmai felké-

szültségéről. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondo-

zásra. Rendszeresen tart szakköröket, versenyre felké-

szítő foglalkozásokat a matematikából tehetséges 

diákok számára. Alapos munkájának eredmé-

nyeként diákjai mindig szépen teljesítenek az 

érettségin és gyakran érnek el kiváló helye-

zést a versenyeken. Munkaközösség-vezetői 

munkáját hasonló pontosság jellemezi. Fárad-

hatatlanul és nagy hozzáértéssel szervezi a 

versenyek lebonyolítását, a kollégákon ke-

resztül a diákok jelentkeztetését. Bármilyen 

szakmai kérdéssel fordulhattunk hozzá, min-

den alkalommal készségesen segített. A tan-

tárgyfelosztásnál, illetve az órarend készítés-

nél mindig igyekezett maximálisan figye-

lembe venni a kollégák kéréseit. Munkatársa-

ival általában is jó a kapcsolata, a tantestület 

közös programjain, kirándulásain rendszere-

sen részt vesz. Sportszeretete mind a mai na-

pig töretlen. Szinte minden alkalommal jelen 

van a tanárok kedd esti focipartiján és állandó 
tagja csapatának a városi bajnokságban.  

 

Dr. Szkladányi András  

matematika-fizika szakos tanár

KÉP: http://www.bajabela.hu/ 
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Rovatunk célja bemutatni, hogy a „rossztanulóból” is válhat híres és sikeres felnőtt. Jó példa erre a 

nagy magyar költő, Petőfi Sándor élete. 

 

„Nem verték belém tanítók 
Bottal a költészetet, 
Iskolai szabályoknak 
Lelkem sosem engedett. 
Támaszkodjék szabályokra, 
Ki szabadban félve mén. 
A korláttalan természet 
Vadvirága vagyok én.”      (Petőfi Sándor: A természet vadvirága)

Petőfi Sándor (1823–1849) 

 

 

Petőfi Sándornak volt alkalma megtapasz-

talni a különböző iskolák szabályait, taní-

tási módszereit, hiszen szülei – különösen 

ameddig anyagi helyzetük lehetővé tette – 

nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy gyer-

mekük tanuljon.

                                                           
1 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadva-
nyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-
1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-
a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-

A költő tanulmányait 1828-ban a Kecskeméti Evangéli-

kus Elemi Iskolában kezdte, és a sárszentlőrinci Evangé-

likus Kisgimnáziumban, aztán pedig a pesti Evangélikus 

Gimnáziumban folytatta. Ez utóbbiból rossz tanulmányi 

eredményei miatt átkerült a piaristák pesti gimnáziu-

mába. Azonban itt sem sikerült jó érdemjegyeket sze-

rezni, ezért édesapja az aszódi evangélikus gimnázi-

umba vitte. Az ott eltöltött három évben „Koren István 

tanár úr keze alatt jeles tehetségű, szorgalmas tanuló-

nak bizonyult…elolvasta az iskola könyvtárának majd 

minden kötetét, elég jól megtanult latinul és németül, 

magyar stílusa annyira kitűnt, hogy Koren István őt 

bízta meg 1838 nyarán az évvégi búcsúzó szózat meg-

írásával. A tizenötödik évében járó ifjú versben oldotta 

meg feladatát…”1 A tehetségét felismerő és méltányoló 

tanáregyéniség mellett szárnyalt a fiú, és kitűnő bizo-

nyítvánnyal (cum calculo eminentis2) fejezte be aszódi 

tanulmányait. 

1838-ban a nagy anyagi veszteségek miatt a Petrovics 
család elszegényedett, és ez feltehetően kihatott a tanul-
mányait 1838 szeptemberétől a selmecbányai evangéli-
kus líceumban folytató, az iskola anyakönyvében még 
Petrovits Alexandr néven szereplő költő tanulmányaira 
is. Csak „részint kedvelt tárgyainak feküdt neki, részint 
a költészetnek szentelte idejét,”3 és már akkor kitűnt 
társai közül a magyar verses gyakorlatokban. A félévi 
vizsgáknál a tantárgyak többségéből elégségest vagy 
alig kielégítőt, történelemből pedig elégtelent kapott.  

  

harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-
1E31/ 
2https://mek.oszk.hu/07100/07143/pdf/petofi1.pdf 
3https://mek.oszk.hu/07100/07143/pdf/petofi1.pdf 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://mek.oszk.hu/07100/07143/pdf/petofi1.pdf
https://mek.oszk.hu/07100/07143/pdf/petofi1.pdf
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 „Diligenter freqeuntáltam 
Iskoláim egykoron,  
Secundába ponált mégis  
Sok szamár professorom.”  
 
(Petőfi Sándor:  
Deákpályám) 
 

A történelmet a pánszláv nézeteket valló 

Lichard Dániel (Lichardus) tanította, aki 

Petőfi egyik 19. századi életrajzírója, Fe-

renczi Zoltán szerint nemcsak, hogy ma-

gyarul nem tudott, hanem „érzelmeire 

nézve magyarellenes is volt”, és nagy el-

lenszenvet táplált Petőfivel szemben, aki 

„szláv eredete dacára magát kunfiúnak 

mondta s túlzott magyarságában csakis 

született magyarokkal társalgott.”   

Ezért Petőfinek a líceumból történő távo-

zásáért (1839 februárja) sokan ezt a ta-

nárt okolták. Ugyanakkor Csiffáry Gabri-

ella történész, főlevéltáros szerint ezt az 

állítást semmi sem támasztja alá, inkább 

az látszik elfogadhatónak, hogy a gyenge 

tanulmányi eredmények miatt dühös apa 

döntött úgy, hogy már nem támogatja fia 

tanulmányait.   

Másfél évnyi katonáskodás után a költő 

utolsó iskolája a Pápai Református  

 

Gimnázium volt (1841/1842. tanév), ahol ismét több 

tárgyból is jó eredményeket ért el: magyarból, német 

nyelvből és földrajzból kitűnő lett, ugyanakkor a többi 

tantárgyat elhanyagolta.  Ezt követően szerény anyagi 

helyzete miatt arra kényszerült, hogy végleg abbahagyja 

tanulmányait. Már csak autodidakta módon képezte 

tovább magát: például sokat olvasott, valamint 

barátaival, többek között Jókai Mórral együtt 

„képzőtársaságba” járt, ahol nemcsak szavalói 

tehetségével, hanem saját verseivel is kitűnt, mintegy 

előrevetítve a későbbi költői sikereket. 

 

  
 
 
 

 
 
Források: 
- Csiffáry Gabriella: „Magyarázom a bizonyítványom…” Híres 

magyarok az iskolában. Corvina Kiadó Kft. Budapest, 2017. 
- Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. I. kötet. Franklin Társulat. Bu-

dapest, 1896. 
Letöltve: https://mek.oszk.hu/07100/07143/pdf/petofi1.pdf 

- Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet. Hatodik kötet: A ma-
gyar irodalom a XIX. század második harmadában. Budapest, 
1933.  
Letöltve: 
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Ma-
gyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalom-
tortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-
szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-
1E30/petofi-sandor-elete-1E31/ 

- Balla István (2017): Petőfi, Szent-Györgyi, Kabos – nem tudott 
velük mit kezdeni az iskola 
Letöltve: https://hvg.hu/kultura/20171117_tudos_kolto_is-
kola_zseni_bukas_bizonyitvany_tanterv_csiffary_gabriella 
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https://mek.oszk.hu/07100/07143/pdf/petofi1.pdf
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/petofi-sandor-1E30/petofi-sandor-elete-1E31/
https://hvg.hu/kultura/20171117_tudos_kolto_iskola_zseni_bukas_bizonyitvany_tanterv_csiffary_gabriella
https://hvg.hu/kultura/20171117_tudos_kolto_iskola_zseni_bukas_bizonyitvany_tanterv_csiffary_gabriella
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A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményei közül ezúttal a Kiskunhalasi Fazekas 
Mihály Általános Iskola mutatkozik be. 
 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
 
A Fazekas iskola 1972 szeptemberében fogadta első tanítványait. Kezdetektől fogva jellemző volt a min-
denkori nevelőtestületekre a hagyományteremtő, hagyományépítő tevékenység. 2015-ben az iskola kibő-
vült két tagintézménnyel. A vonzáskörzetben Zsana és Balotaszállás községek iskolái lettek a Fazekas tag-
intézményei. A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartá-
sában működő intézmény. Jelenlegi tanulólétszámunk 360 fő.  
 

 
 
Az intézmény már a nyitása pillanatában helyt adott a Kiskunhalason régebben meghonosodó tornasport 
utánpótlás nevelésének. Az 1973/1974-es tanévben megkezdődött a testnevelés tagozat szervezése, mely 
jó alapot jelentett a tornász nemzedékek felneveléséhez. Az iskolának azóta is ez a kiemelt sportága, mely-
ben számtalan hazai és nemzetközi siker született az évek folyamán. A tagozat révén országos, sőt nemzet-
közi hírnévre tett szert az intézmény. Több tanulónk elnyerte a „Magyarország jó tanulója és jó sportolója” 
címet. A szakmai sikereket jelzik az úttörő-, majd később diákolimpiai és országos bajnoki címek is.  
 

A sportéletben versenyek rendezőiként is aktív szerepet töltünk be. 
Szinte minden évben rendezünk megyei, területi diákolimpiai versenye-
ket. Több alkalommal voltunk házigazdái az országos diákolimpiai elő-
döntőknek. Hagyományos versenyeink a Fazekas-kupa tornaverseny és 
a Fit Kid országos fitness verseny is. Tornacsarnokunk és tornatermünk 
több városi és a vonzáskörzetbe tartozó sportegyesület bázisa. 
 
Modern sportágakat is szívesen űznek tanulóink, a fitness, a kerékpáro-
zás, szivacskézilabda, valamint a küzdősportok is nagyon népszerűek. 

 
Meghatározó területek a sporton kívül még a természettudományos, az idegennyelvi és az informatikai 
képzés, illetve a tehetséggondozói folyamat. 2000-től az iskola az emelt szintű informatika tanterv egyik 
bázisintézménye, folyamatosan működik a tanulók felkészítése az ECDL nemzetközi informatikai vizsgára. 
A szülői elégedettségmérések visszaigazolják, hogy szakköreink, sportköreink és művészeti 



 
LA-POK Bemutatkoznak a bázisintézmények ✓ 26 

 

 

foglalkozásaink iskolánk erősségei közé tartoznak. Jelentős az intézményben a felzárkóztató és esélyte-
remtő jellegű foglalkozások óraszáma is.   
Az alsó tagozaton folyó fejlesztőmunka fontos kiegészítője a szinte teljes körű délutáni napközi, a Sakkpa-
lota képességfejlesztő oktatási program, az úszásoktatás, a szabadon választható lovaglás, a néptánc, az 
angol nyelvi és az informatika szakkör.  
Többszörös Ökoiskolai cím birtokosaként készülünk az Örökös Öko-
iskolai pályázatra. Korábbi TIOK intézményként, majd minősített 
Referenciaintézményként, illetve Mentoráló Intézmény cím birtoko-
saként 2020-ban már második alkalommal lehettünk az Oktatási Hi-
vatal Bázisintézménye.  
Hagyományos programjaink közé tartozik a Családi sportnap, a Szü-
lők-Nevelők Bálja, a madarak és fák napja és a sporttáborok. A tanu-
lók között népszerű a Verskert, a költészet napjához kapcsolódó 
kezdeményezés, a zene világnapjához, majd a Márton-naphoz kö-
tődő programok, valamint a karácsonyi és húsvéti forgatag a szülői 
közösség aktív részvételével. Mindezzel a szülők elégedettségét is sikerült kivívni, és szívesen választották, 
választják ezt az intézményt. 
 
Helyet adunk a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola több képzésének is. Ennek keretein belül délutá-
nonként vonósok és néptáncosok is gyakorolnak, próbálnak falaink között. Szintén a művészeti képzés te-
rületéhez tartozik a „MUSE” program, melyben a második évfolyamunk minden tanulója érdekelt.  
 

Jógyakorlataink elsősorban pedagógiai és módszer-
tani jellegűek, de akkreditált és hatékony a befogadó 
intézményi jógyakorlatunk is. Hátrányos helyzetű 
tanulóink számára integrációs programot működte-
tünk. Munkatársaink folyamatosan fejlesztenek 
jógyakorlatokat: az intézményben négy innovátor 
mesterpedagógus is dolgozik. Az utóbbi időben el-
sősorban mérés, értékelési és tanulásmódszertani 
területek felé fordult az innovációs fejlesztői tevé-
kenységünk. 
 
Külső- és belső műhelyfoglalkozások keretében ad-
juk át ötleteinket, új tapasztalatainkat kollégáink-
nak és érdeklődő vendégeinknek. Az előző évben in-
dítottuk és havi rendszerességgel jelentkezünk a Fa-
zekas innovációs műhely programjával. Kollégáink 
és meghívott vendégelőadók mutatják be az érdek-
lődők számára újításaikat.  

 
Tehetséggondozó tevékenységünk eredményességét jelzi a sok díj és versenyeredmény, mely a bevont ta-
nulók széles körének köszönhető. Az intézmény is szervez minden évben tanulmányi versenyeket iskolai, 
járási és tankerületi szinten. Több tehetséges fiatal kollégánk is van, akik szívesen veszik ki részüket a te-
hetséggondozói és innovációs fejlesztői műhelymunkából.  
 
2022-ben ünnepeltük az iskola fennállásának 50. évfordulóját, melyet színes programsorozat kísért.  
 
Bízunk benne, hogy lelkes, fiatal munkatársakkal kibővült tantestületünkkel az elkövetkezendő 50 évben 
sikeresen folytathatjuk és építhetjük tovább a Fazekas értékeit és hagyományait. 
 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TIHANYINÉ GERENCSÉR ÁGNES, BÁZISINTÉZMÉNYI-KOORDINÁTOR 
KÉPEK FORRÁSA: A KISKUNHALASI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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Ki volt a névadó? 
A „genius loci” vagyis a hely szelleme egy különös érzés neve, melyet nemcsak a piramisok tövében 
vagy Mozart szülőháza előtt állva élhetünk át. Akkor is átjárhat bennünket, ha megismerjük egy-
egy intézmény névadójának életútját, és rájövünk arra, hogy miért is éppen őt választotta a közös-
ség az adott intézmény jó szellemének. Ezúttal két iskola szellemiségét meghatározó névadót mu-
tatunk be. 

Szappanos Lukács (1886–1973) 
 

Szappanos Lu-
kács 1886. októ-
ber 12-én szüle-
tett Kunszent-
miklóson. Re-
demptus felme-
női az 1700-as 
évek közepén 
vásárolták visz-
sza Mária Teré-

ziától a jászok és kunok török 
időkben elveszett kiváltságait. Az 
ősi kun nemesi gyökereire büszke 
református hitű család gazdálko-
dásból tartotta fenn magát. Szap-
panos Lukács is folytatta a családi 
hagyományt, és élete végéig ve-
zette a családi gazdaságot. Csak 
hat elemit végzett, mégis szülőfa-
lujának egyik legműveltebb tagja 
lett. Szabadidejében rengeteg 
szépirodalmi művet olvasott. A 
kortárs magyar művészek közül 
személyes kapcsolatot ápolt Szabó 
Dezsővel, Szabó Pállal és Veres Pé-
terrel is. Ősei öröksége iránt már 
egészen fiatalon érdeklődni kez-
dett a lelkészük hatására, aki meg-
tanította az alig 12 éves Szappanos 
Lukácsnak a kun Miatyánkot. Ettől 
kezdve lelkesen gyűjtötte a helyi 
szokásokat és a kunokhoz kapcso-
lódó hagyományokat, melynek ha-
tására ő lett lakóhelye elismert 
szertartásmestere. Aktív tagja volt 

az 1930-as években induló – a népi 
hagyományok újjáélesztésére és 
színpadi bemutatására létrejött – 
Gyöngyösbokréta mozgalomnak. 
Ő is részt vett a kunszentmiklósiak 
Szentmiklósi Gyöngyösbokréta 
hagyományőrző tánccsoportjának 
megalapításában. A mozgalom ke-
retében minden évben Szent Ist-
ván nap környékén találkoztak a 
fővárosban a hagyományőrző cso-
portok, hogy bemutassák szűkebb 
közösségük táncait, népdalait és 
népi játékait.  

1936-ban Szappanos Lukácsék 
tánccsoportja egy országos bemu-
tatón első helyezést ért el. A siker 
következtében műsorukkal Fran-
ciaországba és Ausztriába is elju-
tottak. A Magyar Bokréta Szövet-
ség a második világháború után, 
1947-ben feloszlott. Ezt követően 
néptánckutatók több generációja 
kereste fel az egykori táncosokat, 

hogy filmfelvételeken őrizzék meg 
az utókor számára a fennmaradt 
hagyományokat. Szappanos Lu-
kács tánctudását három filmte-
kercs is őrzi. Neki köszönhető, 
hogy a kun táncok közül ma is jár-
ható a kun verbunk, a törökös, va-
lamint a söprű- és sapkatánc. Ér-
demei elismeréseként 1966. au-
gusztus 20-án megkapta a „Nép-
művészet Mestere” díjat. Tánctaní-
tás során gyakran hallhatták tőle 
tanítványai: „Nem szeretném látni, 
fiam, hogy möghajoltok. Mert a 
kun embörnek inkább eltörik a de-
reka minthogy möghajoljon.” Így 
adta tovább a kunok szabadság-
szeretetét és erkölcsi tartását.  

Róla kapta nevét a kunszent-
miklósi Szappanos Lukács Nép-
dalkör, valamint a Kunszent-
miklósi Szappanos Lukács Alap-
fokú Művészeti Iskola. 

 

Képek és szövegek forrása: 
https://www.studiolum.com/nm/hu/szappanoslukacs.htm 
https://szappanos.eoldal.hu/fenykepek/szappanos-lukacs-csaladfa-rajza/szappanos-lukacs-csaladfa/szappanos-lukacs-1.jpg.--.html 
https://m.facebook.com/358025617643519/photos/a.388128881299859/3391551440957573/?type=3&source=57 
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/a_kunok_magyarorszagon/pages/011_tulajdonlas_es_birtoklas.htm 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6sbokr%C3%A9ta_mozgalom 
Felföldi László: Táncos egyéniségek (folkMAGazin 2001/4)  

  

https://www.studiolum.com/nm/hu/szappanoslukacs.htm
https://szappanos.eoldal.hu/fenykepek/szappanos-lukacs-csaladfa-rajza/szappanos-lukacs-csaladfa/szappanos-lukacs-1.jpg.--.html
https://m.facebook.com/358025617643519/photos/a.388128881299859/3391551440957573/?type=3&source=57
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/a_kunok_magyarorszagon/pages/011_tulajdonlas_es_birtoklas.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6sbokr%C3%A9ta_mozgalom
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Bonifert Domonkos (1942–2002) 

 

Bonifert Domonkos 1942-ben szü-
letett Dunabogdányban. A faluban 
igen elterjedt volt a Bonifert név, 
így a szülők  
elsőszülött gyermekük számára az 
Istennek szentelt jelentésű, külön-
leges hangzású Domonkos kereszt-
nevet választották. A névválasztás 
egyben értékválasztás is volt, ami a 
’40-es években nagy bátorságra 
vallott. A tehetséges ifjú az általá-
nos iskola után a szent-
endrei Ferences Gimná-
ziumban érettségizett, 
ahonnan a szegedi Ju-
hász Gyula Tanárképző 
Főiskolára jelentkezett. 
Maximális pontszámot 
elért felvételi vizsgája 
ellenére is csak úgy vet-
ték fel, hogy édesapja 

személyesen kérte az akkori ne-
hézipari miniszter közbenjárását. 
1964-ben végzett matematika-fi-
zika-ének szakos általános iskolai 
tanárként, és Dunapatajon kezdett 
tanítani. Munka mellett a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen középiskolai matemati-
katanári oklevelet is szerzett. 
1970-től főiskolai tanárai megke-
resésére a szegedi Tanárképző Fő-
iskola matematika tanszékén kez-
dett tanítani. Doktori disszertáció-
ját a matematikatanítás módszer-
tanából írta, mely-
ben nemcsak ko-
rábbi tanítási ta-
pasztalatainak 
mérlegét készí-
tette el, de mély 
pedagógiai, szak-
módszertani és 
pszichológiai is-
mereteiről is szá-
mot adott. Rend-
kívül karizmatikus előadó hírében 
állt. Tisztán, világosan érvelt, sokat 
kérdezett, és gyakran fűszerezte 
humorral mondandóját. Azt val-

lotta, hogy a pedagógus 
nem csavargyári munkás, 
akinek hibája viszonylag 
könnyen javítható. Ebben a 
szellemben végezte saját 
oktatómunkáját is. Élete 
végéig minden órájára ala-
posan felkészült és ezt 
várta el tanítványaitól is, 
akiket szigorúan, de humá-
nusan értékelt.  

Több köny-
vet írt, me-
lyek ma is 
népszerűek 
a matemati-
kát tanító pe-
dagógusok 
körében. Pá-
lyája csúcsán 
2002-ben, 
alig 60 éve-
sen vesztette 
életét. Óriási űrt hagyott maga 
után, távozásával a főiskola mate-

matika tanszéke is teljesen át-
alakult. Barátai, tisztelői, kollé-
gái és tanítványai kezdemé-
nyezésére 2003-ban róla ne-
vezték el az akkor már több 
mint 20 éves múltra visszate-
kintő általános iskolásoknak 
meghirdetett, kezdetben me-
gyei, később országossá váló 
matematika versenyt, amely 
azóta már nemzetközivé széle-

sedett. 2009-ben a szegedi mate-
matika tagozatos képzést is foly-
tató Makkosházi Általános Iskola 
tantestülete – köztük több Bonifert 
tanítvány – kezdeményezte, hogy 
iskolájuk vegye fel Bonifert Do-
monkos nevét. 
 
A névadó ünnepségre 2010-ben 
került sor, azóta öregbíti jó hírét 
a Szegedi Bonifert Domonkos Ál-
talános Iskola. 
 

 
 
Képek és szövegek forrása: 
https://sites.google.com/a/bonifert.sulinet.hu/www/iskolankrol/bonifert-domonkos-nevadonkrol 
http://www.jgypk.hu/tanszek/matematika/bonifert.htm 
https://szegedma.hu/2017/09/peldakep-a-bonifert-iskola-nevadoja-a-diakok-elott 
https://szegedma.hu/2010/05/nagy-nev-nagy-szellem-iskolat-neveztek-el-bonifert-domonkosrol-hang 
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld!” Bonifert Domonkos emlékére (2010, Makkosházi Általános Iskola, felelős szerkesztő: 
Husztáné Gyursánszki Erzsébet igazgató) 

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

https://sites.google.com/a/bonifert.sulinet.hu/www/iskolankrol/bonifert-domonkos-nevadonkrol
http://www.jgypk.hu/tanszek/matematika/bonifert.htm
https://szegedma.hu/2017/09/peldakep-a-bonifert-iskola-nevadoja-a-diakok-elott
https://szegedma.hu/2010/05/nagy-nev-nagy-szellem-iskolat-neveztek-el-bonifert-domonkosrol-hang
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Mire emlékezzünk? 
 
Egyre több kutatás igazolja, hogy a jó szónak, az együttérző ölelésnek vagy a szüleink szeretetének 
egészségmegőrző hatása van. De nemcsak a jó testi közérzet, hanem a szellemi frissesség és a derűs 
lélek megőrzése is fontos. Ebben segíthet a kultúra ápolása, a humor, a múlt emlékeinek felidézése, 
vagy akár egy szép kézműves termékben való gyönyörködés is, míg a hívő emberek lelki békéjéhez 
az egyházi hagyományok ápolása és a szentek tisztelete járulhat hozzá. Következő válogatásunk az 
egészségmegőrzés minden formájára kínál alkalmat. 
 

MÁRCIUS 1. 
A bókolás világnapja 
 

Hans Poortvliet elismerésmenedzsmenttel foglal-
kozó holland szakember 2003-ban kezdemé-
nyezte, hogy Hollandiában március 1. legyen a bó-
kolás napja. Úgy vélte, hogy honfitársai túl sokat 
foglalkoznak rossz dolgokkal, de ha mindenki 
élete során legalább 3 embernek kinyilvánítaná 
őszinte rokonszenvét vagy elismerését, a világ 
sokkal jobb hely lehetne. Kezdeményezése mára 
már átlépte Hollandia határait és világnappá szé-
lesedett, jelezvén, hogy a jó szónak mindenhol 
örülnek. 
 
 
Források: 
https://maszol.ro/eletmod/108814-ma-van-a-bokolas-vilagnapja 
https://www.daysoftheyear.com/days/world-compliment-day/ 

 
 
 

 

MÁRCIUS 1. 
Ölelj meg egy könyvtárost! világnap 
 

 

Az 1990-es években az USA szupermarketjeinek 
önkiszolgáló mérlegeit olyan készülékekre cse-
rélték le, amelyeken a működtetés módját szöveg 
helyett piktogramokkal adták meg. Az újítás ag-
gasztotta az ALA (Amerikai Könyvtárak Szövet-
sége) és az IFLA (A Könyvtári Egyesületek és In-
tézmények Nemzetközi Szövetsége) szakembe-
reit, akik szerint, ha ez így megy tovább, az embe-
rek lassan elfelejtenek olvasni. A folyamat féke-
zése érdekében meghirdették az „Ölelj meg egy 
könyvtárost!” világnapot, remélve, hogy aki kar-
nyújtásnyi távolságba kerül egy könyvtárostól, az 
arra is készen áll, hogy rendszeresen olvasó em-
berré váljon. 
 
Források: 
https://www.veszpremkukac.hu/konyvtaros-vilagnap-olelnenk-ha-te-
hetnenk/ 
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20102/ma_van_az_ol-
elj_meg_egy_konyvtarost_nemzetkozi_vilagnap/ 
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https://maszol.ro/eletmod/108814-ma-van-a-bokolas-vilagnapja
https://www.daysoftheyear.com/days/world-compliment-day/
https://www.veszpremkukac.hu/konyvtaros-vilagnap-olelnenk-ha-tehetnenk/
https://www.veszpremkukac.hu/konyvtaros-vilagnap-olelnenk-ha-tehetnenk/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20102/ma_van_az_olelj_meg_egy_konyvtarost_nemzetkozi_vilagnap/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20102/ma_van_az_olelj_meg_egy_konyvtarost_nemzetkozi_vilagnap/
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MÁRCIUS 15. 
A magyar sajtó napja 
 

Az első szabad magyar saj-
tótermékeknek a „Tizenkét 
pont” és a „Nemzeti dal” 
azon cenzúra nélkül ki-
nyomtatott példányait te-
kintjük, melyek 1848. már-
cius 15-én készültek el a 
nép nevében lefoglalt Lan-
derer és Heckenast nyom-
dában. Aznap született meg 
a polgári sajtószabadság, 
amit később az áprilisi tör-
vényekben aláírásával az 
uralkodó is szentesített. 
1990-től március 15-e 
nemcsak az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc ünnepe, de a magyar sajtó napja 
is. Ezen a napon ismerik el a kultúra, a tudomány és az iroda-
lom terén elért kiemelkedő teljesítményeket Széchenyi-, Kos-
suth- és József Attila-díjakkal. 
 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_sajt%C3%B3_napja 
https://www.oroszlany.hu/media/hirek/2021/03/14/a-magyar-sajto-napja 
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/13 

MÁRCIUS 20. (MOZGÓ DÁTUM) 
Az ölelés világnapja 
 

Az öleléshez több dátum is kapcsolódik. Vannak 
nemzeti ölelés napok, amit az Amerikai Egyesült 
Államok január 21-én, hazánkban július első 
szombatján tartanak. Ugyanakkor egyes forrá-
sok október 15-én, mások március 20-án bíztat-
ják világszerte ölelésre az embereket. Az ölelés 
az emberi érintkezés olyan formája, amely bizo-
nyítottan jótékonyan hat az egészségre. Csök-
kenti a stresszt, a magas vérnyomás és a szívbe-
tegségek kialakulásának kockázatát, továbbá 
erősíti az immunrendszert és pozitívan hat a 
pszichére is. Talán ezért van az, hogy az év több 
napján is szeretnénk átélni ezt a kedves gesztust. 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://hu.top2022.net/10171836-hug-day-2022 
https://unciklopedia.org/wiki/Vicces_vil%C3%A1gnapok 
https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35293940 

 

 

MÁRCIUS 21. 
A költészet világnapja 
 

1999. november 
18-án az UNESCO 
március 21-ét a 
költészet világ-
napjává nyilvání-
totta. Elképzelé-
sük szerint a ta-
vasz első napján a 
természet újjá-

születésével együtt a kultúra egyik nagyszerű teljesítményét: 
a költészetet is ünnepelhetjük. Alkalmat szerettek volna te-
remteni arra, hogy a versek népszerűsítésével támogassák a 
nyelvi sokféleséget és megismertessék a veszélyeztetett 
nyelveket. Ezen a napon arra kérik a világ országainak veze-
tőit, hogy nem-kormányzati szervek és civil szervezetek be-
vonásával segítsék elő a versek olvasását, írását, megjelente-
tését és oktatását. 
 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6lt%C3%A9szet_vil%C3%A1gnapja 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_kolteszet_vilagnapja

ÁPRILIS 1. 
Bolondok napja 
 

Egy, egész Európában elterjedt 
kelta népszokás szerint április 
első napján szabadon tréfál-
kozhatunk ismerőseinkkel, mi-
vel ez a nap a bolondozás ün-
nepe. Mások IX. Károly francia 
király 1564-es – az év kezdetét 
április 1-jéről január 1-jére 
változtató – rendeletét tartják 
az ünnep eredetének, és az új-
évi mókázás kései örökségé-
nek tekintik. Sok iskolában 
ezen a napon veszik át az irányítást a diákok és 
mutatják meg tanáraiknak milyen lenne az iga-
zán diákbarát iskolai élet.  
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_bolondja 
https://ng.24.hu/kultura/2022/04/01/ezert-lett-aprilis-elseje-a-
bolondok-napja/ 

 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_sajt%C3%B3_napja
https://www.oroszlany.hu/media/hirek/2021/03/14/a-magyar-sajto-napja
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/13
https://icomhungary.hu/hu/node/60
https://hu.top2022.net/10171836-hug-day-2022
https://unciklopedia.org/wiki/Vicces_vil%C3%A1gnapok
https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35293940
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6lt%C3%A9szet_vil%C3%A1gnapja
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_kolteszet_vilagnapja
https://icomhungary.hu/hu/node/60
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_bolondja
https://ng.24.hu/kultura/2022/04/01/ezert-lett-aprilis-elseje-a-bolondok-napja/
https://ng.24.hu/kultura/2022/04/01/ezert-lett-aprilis-elseje-a-bolondok-napja/
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ÁPRILIS ELSŐ HÉTVÉGÉJE 
A roma kultúra napja Magyarországon 
 

1971. április 8-án London határában összesereglettek 
az európai vándorló és letelepedett cigányok képvise-
lői és megtartották első világkongresszusukat. Megál-
lapodtak abban, hogy népük elnevezése hivatalosan a 
romani nyelven emberek jelentésű roma legyen, egyút-
tal zászlót és himnuszt is választottak maguknak. Így 
vált a roma közösségek nemzeti ünnepévé április 8., 
melyről a különböző országokban eltérő módon emlé-
keznek meg. Hazánkban először 1993 áprilisának első 
szombatján tartottak ebből az alkalomból neves roma 
művészek közreműködésével nagyszabású kulturális 
rendezvényt, ezért lett Magyarországon a roma kultúra 
napja április első hétvégéje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_roma_kultura_napja_magyar-
orszagon 
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/38

MÁJUS 3. 
A nemzetközi sajtószabadság napja 
 

1991. május 3-án hirdette ki az ENSZ a Windhoek Nyi-
latkozatot, melyben az afrikai népek független, szabad 
sajtóhoz való jogát deklarálták. Ez a nap lett a nemzet-
közi sajtószabadság napja is, hiszen nemcsak Afriká-
ban ütközhetnek akadályba a sajtó képviselői, ha tisz-
tességesen végzik tényfeltáró munkájukat. 1997-től 
ezen a napon adják át az UNESCO által alapított Guil-
lermo Cano Sajtószabadság Világdíjat, melynek név-
adója az a kolumbiai újságíró, aki életével fizetett, ami-
ért feltárta a drogkartellek és a politikusok kapcsolatát 
Kolumbiában. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Források: 
https://pixabay.com 
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sajt%C3%B3sza-
bads%C3%A1g_vil%C3%A1gnapja 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_nemzetkozi_sajtoszabad-
sag_napja 
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=13464 

 

 

MÁJUS 4. 
A tűzoltók napja 
 

 

A tűzoltók védőszentjé-
hez Szent Flóriánhoz 
nemcsak tűzvész, de ár-
víz esetén is fohászkod-
tak védelemért az em-

berek. Szent Flórián a 3. században élt római légioná-
rius volt. Egy legenda szerint ifjú korában imádkozás-
sal fékezte meg egy égő ház lángjait, később pedig egy 
helyőrségben keletkezett tüzet oltott el csodával hatá-
ros módon, így mentve meg a rábízott katonák életét 
is. Nyíltan vállalt keresztény hite miatt 304. május 4-
én egy malomkővel a nyakában vízbe lökték. Európá-
ban a 15. század óta tisztelik, de hivatalosan csak 1999 
óta lett május 4. a tűzoltók világnapja. 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_florian__a_magyar_tuzol-
tok_napja 
https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089827

MÁJUS 18. 
A múzeumok nemzetközi napja 
 

 

A Múzeumok Nemzetközi 
Tanácsának XI. kongresz-
szusán, 1977 májusában 
határozták el, hogy május 
18-a legyen múzeumi vi-
lágnap. Napjainkban már 
100-nál is több ország 
mintegy 30 000 múzeuma 
csatlakozott a világnapi rendezvényekhez. Legutóbb 
három fókuszpont – a fenntarthatóság elérésének 
ereje, az innováció ereje a digitalizációban és az aka-
dálymentesítésben, valamint a közösségépítés ereje 
az oktatáson keresztül – köré szerveződtek a progra-
mok, melyekkel igazolni kívánták a múzeumokban 
rejlő pozitív lehetőségeket. 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeumi_vil%C3%A1gnap 
https://icomhungary.hu/hu/node/60 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/muzeumi_vilagnap 

https://icomhungary.hu/hu/node/60
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_roma_kultura_napja_magyarorszagon
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_roma_kultura_napja_magyarorszagon
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/38
https://icomhungary.hu/hu/node/60
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_vil%C3%A1gnapja
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_nemzetkozi_sajtoszabadsag_napja
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_nemzetkozi_sajtoszabadsag_napja
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=13464
https://icomhungary.hu/hu/node/60
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_florian__a_magyar_tuzoltok_napja
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_florian__a_magyar_tuzoltok_napja
https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089827
https://pixabay.com/
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeumi_vil%C3%A1gnap
https://icomhungary.hu/hu/node/60
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/muzeumi_vilagnap
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HÚSVÉT UTÁNI 40. NAP 
Mennybemenetel ünnepe, Áldozócsü-
törtök 
 

A protestánsok által mennybemenetelnek, míg a kato-
likusok által áldozócsütörtöknek nevezett ünnep a 
húsvéti ünnepkör része. Gyakran együtt ünneplik a 
pünkösdi szentlélek eljövetelével is. Ezen a napon arra 
emlékeznek a hívek, amikor az evangélium szerint a 
nagyszombatot követő 40. napon Jézus Krisztus fel-
emelkedik a mennybe, Isten jobbjára ül és közbenjár 
egyházáért. Az ünnepre leghamarabb április 30-án, 
legkésőbb június 3-án kerülhet sor egy csütörtöki na-
pon. Van ahol körmenettel, máshol Krisztus szobrá-
nak felemelésével idézik fel a bibliai történetet. 
 

 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urunk_mennybemenetele__al-
dozocsutortok 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mennybemenetel 
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/mennybemenetel-/

JÚNIUS 1. 

A szülők világnapja 
 
 

 

 
 

2012-ben az ENSZ kezdeményezésére június 1-je a 
szülők világnapja lett, elismerve ezzel a szülők áldoza-
tos és kitartó munkáját. Ugyan anyák napján és sok he-
lyen apák napján is lehetőség van a szülők iránti tisz-
telet kimutatására, mégis ezen a napon van mód a szü-
lői magatartás egyforma megítélésére és a kölcsönös 
tisztelet gesztusára. Magyarországon a Szülők Háza 
Alapítvány és a Magyar Női Unió csatlakozott elsőként 
ahhoz a kezdeményezéshez, hogy hazánk is vezesse be 
a szülők világnapját a hivatalos ünnepek közé. 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://www.penzcentrum.hu/naptar/06-01/a-szulok-vilagnapja 
https://nevezetesnapok.hu/vilagnapok/szulok-vilagnapja/ 
https://ridikul.hu/te-en/cikk/2018/06/01/ma-van-a-szulok-nemzet-
kozi-vilagnapja/ 

 

 

JÚNIUS 10. 
A kézművesség világnapja 
 

2014. október 18-án a 
Kézművesek Világta-
nácsa megalakulásá-
nak 50. évfordulója al-
kalmából az Erdélyi 
Kézmíves Céh javasla-
tára felelevenítették a 
kézművesek ünnepe-

ként ismert perzsa hagyományt. Ebből az alkalomból 
kezdeményezték a kézművesek világnapjának kitűzé-
sét is, melynek dátuma június 10-ére esett, emlékez-
tetve a Kézműves Világtanács alapításának 1964-es 
időpontjára. Ezen a napon a világ minden részén olyan 
rendezvényeket szerveznek, ahol népszerűsíthetik a 
kézműves tevékenységet és felhívhatják a figyelmet a 
kézműves termékek egyediségében rejlő értékekre. 

 
Források: 
https://pixabay.com 
https://nevezetesnapok.hu/vilagnapok/mikor-van-a-kezmuvesseg-vi-
lagnapja/ 
https://hu.wikipe-
dia.org/wiki/A_k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9g_vil%C3%A1gnapja 
https://www.penzcentrum.hu/naptar/06-10/a-kezmuvesseg-vilagnapja 

 

JÚNIUS 14. 
A véradók világnapja 
 

Karl Landsteiner osztrák orvos 
1901-ben fedezte fel az AB0 vér-
csoportrendszert. Eredményét 
1930-ban orvosi Nobel-díjjal ismer-
ték el. Később munkatársaival tovább 
finomította az osztályozást és a vérben 
lévő Rh-faktort is kimutatta. Munkássága 
nagyban hozzájárult a biztonságos vérátöm-
lesztéshez, így számos betegség eredményes gyógyítá-
sához. Ezért választotta a WHO 2005-ben a tudós szü-
letésnapját, június 14-ét, a véradás világnapjának. Ezen 
a napon nemcsak a véradás fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet, de hálával köszöntik azokat az embereket is, 
akik önkéntes véradásukkal hozzájárulnak beteg em-
bertársaik gyógyulásához. 
 
Források: 
https://www.ovsz.hu/hu/hirek/veradok-vilagnapja 
https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/junius-14-veradok-vilagnapja 
https://www.penzcentrum.hu/naptar/06-14/a-veradok-vilagnapja 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner 

 
  

https://pixabay.com/
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urunk_mennybemenetele__aldozocsutortok
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urunk_mennybemenetele__aldozocsutortok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mennybemenetel
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/mennybemenetel-/
https://pixabay.com/
https://www.penzcentrum.hu/naptar/06-01/a-szulok-vilagnapja
https://nevezetesnapok.hu/vilagnapok/szulok-vilagnapja/
https://ridikul.hu/te-en/cikk/2018/06/01/ma-van-a-szulok-nemzetkozi-vilagnapja/
https://ridikul.hu/te-en/cikk/2018/06/01/ma-van-a-szulok-nemzetkozi-vilagnapja/
https://pixabay.com/
https://nevezetesnapok.hu/vilagnapok/mikor-van-a-kezmuvesseg-vilagnapja/
https://nevezetesnapok.hu/vilagnapok/mikor-van-a-kezmuvesseg-vilagnapja/
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9g_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9g_vil%C3%A1gnapja
https://www.penzcentrum.hu/naptar/06-10/a-kezmuvesseg-vilagnapja
https://www.ovsz.hu/hu/hirek/veradok-vilagnapja
https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/junius-14-veradok-vilagnapja
https://www.penzcentrum.hu/naptar/06-14/a-veradok-vilagnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
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JÚNIUS 29. 
Az aratás napja 
 

A gabona aratását a hagyomány szerint Péter és Pál 
apostolok neve napján kell kezdeni, mert azon a napon 
a búza töve megszakad, így készen áll a betakarításra. 
Régen a folyamat teljes egészében kézi erővel történt, 
és olyan hatalmas munka volt, hogy az egész falu kö-
zösségének részt kellett venni benne. Az aratás regge-
lén a kaszákat és a sarlókat megáldotta a pap, majd fo-
hászkodtak a jó termésért, és nekiláttak a munkának. A 
betakarítás végén aratóbált tartottak, mely hagyomány 
napjainkban is fennmaradt, míg a munka dandárját 
szerencsére már gépek végzik el. 
 
Források: 
https://pixabay.com 
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2018/06/28/peter-pal-napja-az-
aratas-kezdetenek-unnepe/ 
https://eletszepitok.hu/peter-pal-napja-az-aratas-kezdete-2/ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Napi kacaj ✓  

 

ISKOLAI ÉLETKÉPEK 
 

Osztályfőnök üzenete a szülőknek: 

„Kedves Apuka és Anyuka! Tájékoztatom Önöket, hogy kislányuk olyan képtelenségeket mesél arról, ami otthon 

folyik, hogy egyszerűen nem hiszem el!”  

 

Szülők válasza az osztályfőnöknek: 

„Tisztelt Tanárnő! Amit az iskoláról mesél, azt meg mi nem hisszük el.” 
 
 
 

 
 

                                                                                                                       KÉP:https://pixabay.com 

  

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

https://pixabay.com/
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2018/06/28/peter-pal-napja-az-aratas-kezdetenek-unnepe/
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2018/06/28/peter-pal-napja-az-aratas-kezdetenek-unnepe/
https://eletszepitok.hu/peter-pal-napja-az-aratas-kezdete-2/
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Játszani jó! 
 

„Érdemes volna azt játszanunk, hogy nem félünk; hogy szabadok vagyunk; hogy felelősségteljes polgárok va-
gyunk; hogy megbízunk egymásban; hogy tudunk segíteni a rászorulókon; hogy fel tudunk építeni egy jobb 
világot; hogy halandók vagyunk; hogy örökké élünk; hogy játék az élet; hogy nem játék az élet; hogy van 
értelme az ember életének.”  
 

(Hankiss Elemér) 
 
A játék elengedhetetlen része az oktatásnak. A pedagógus szerepe kulcsfontosságú a tudatos alkalmazásá-
ban: tervezés, szervezés, eszközök, ismeretanyag tekintetében. Ma már nagyon sokféle játék közül válo-
gathatunk.  
 
Ha a külső hatás szerencsésen találkozik a belső késztetéssel, akkor a játéktevékenység fokozatosan tanu-
lás-élménnyé is válhat. Lehet építeni a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre, alkotásvágyra, mozgás-
igényre. Ha mindez egy biztonságos, elfogadó, motiváló, elismerő közegbe ágyazva jelenik meg, hatása je-
lentős. A tapasztalatszerzés élménye, a közösen átélt vidám pillanatok hangulata a szocializáció elősegítője 
lehet. 
 

 
 
 
Aktuális játékunkkal a Petőfi 200 évfordulóra emlékezünk. Feladványunk az alábbi linkre kattintva ér-
hető el: 
 

https://learningapps.org/watch?v=ph780uh8523 

 
Kellemes időtöltést kívánunk hozzá! 
 
 

SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT 

• 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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Elérhetőség 

https://learningapps.org/watch?v=ph780uh8523
mailto:pokszeged@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szeged
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szeged/szeged_munkatarsak

