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Kányádi Sándor: Április hónapja 

 
Bolondos egy hónap 

április hónapja, 
hol kalap a fején, 

hol báránybőr sapka. 
  

Köpenyegbe burkol, 
ingujjra vetkőztet; 
mutatja a tavaszt 

hol nyárnak, hol ősznek. 
  

Hiába próbálnád 
kilesni a kedvét, 

túljár az eszeden, 
mire észrevennéd. 

  
Búsnak teszi magát, 

szeme könnyben ázik, 
mindegyre lehunyja 

sűrű szempilláit. 
  

Aztán gondol egyet, 
fülig fut a szája, 

s ránevet a fényben 
hunyorgó világra. 
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Dr. Gloviczki Zoltán, 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora  

 
 
Kérdéseinkre ezúttal Dr. Glo-
viczki Zoltán, az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola rektora vá-
laszolt. 
 
Vannak-e kedvenc helyei Csong-
rád-Csanád és Bács-Kiskun me-
gyében? Olyan helyek, ahova 
többször is ellátogatott már, 
vagy szívesen meglátogatná? 

Szegeden pestiként (és nem bu-
dapestiként) teljesen otthon ér-
zem magam. A város szerkezete, 
építészete, villamosa, „dombor-
zata”, folyója az otthonomat idé-
zik. Halászlé pedig Pesten sincs. A 
legkedvesebb városom a régió-
ban ugyanakkor Kecskemét. Sok-
szor voltam ott diákként, tanár-
ként, oktatási szakemberként. 
Legtöbbször valamilyen konkrét 
– és nem egyszerűen turisztikai – 
céllal, mégis mindig lenyűgözve a 
város szépségeitől. Nagyon fon-
tos személyes élményeim kötőd-
nek Kecskeméthez.  

Mi a legemlékezetesebb általá-
nos iskolai, középiskolai vagy 
egyetemi élménye diákként? 

Biztosan nem az, amit most hirte-
len kiválasztok, hiszen az ember 
első 23 évéből képtelenség egyet-
len élményt kiemelni. Nem is va-
lami kedves, vicces vagy tanulsá-
gos válasz jut ráadásul eszembe. 
Talán meglepő, de nekem a legna-
gyobb „diák”- és tanárélményeim 
az egyetemhez köthetőek. Első-
sorban latin és görög szakomon 
egy olyan (pontosabban a nyolc-
vanas években nem „olyan”, ha-
nem éppen másmilyen) törté-
nelmi tanárgenerációval talál-
kozhattam még, akik emberi és 
szellemi hitelességükkel, igé-
nyességükkel és az általuk közve-
tített értékekkel egész lényemet 
formálták. Pedagógusként és em-
berként is. Minden szó, minden 
elismerés, minden utalás élmény 
volt azoktól a tanáraimtól, akik 
Szerb Antallal, Radnóti Miklóssal, 

Kerényi Károllyal alkottak egy 
társaságot, akik a XX. századot hi-
tükben, emberségükben és szel-
lemi értékekhez való hűségükben 
töretlenül élték meg, ha kellett el-
bocsátva, ha kellett hadifogság-
ban, ha kellett, az egyetemről fizi-
kailag kitiltva, ruhatárosként, ál-
talános iskolai tanítóként.  
 
Voltak-e olyan tanárai a tanul-
mányai során, akikre ma is jó 
szívvel emlékszik vissza? Miért? 

Tízéves korom óta meggyőződés-
sel tanárnak készülök. Ez egyfelől 
elsősorban néhány addigi peda-
gógusomnak volt köszönhető. Al-
sós tanítómnak majd későbbi ma-
gyartanárnőmnek, akik önmaguk 
is kimagasló intellektussal, értel-
miségi attitűddel és személyes 
emberi figyelemmel voltak tanít-
ványaik iránt. Másfelől megala-
pozta azt, hogy már gyermekko-
romtól különös empátiával éltem 
meg tanáraim munkáját. Voltak, 

 

 

1968-ban született Budapesten.  

Az ELTE Bölcsésztudományi Karán végzett latin-levéltár-ógörög 
szakon. 2006-ban doktori (PhD) fokozatot szerzett az ELTE Nyelv-
tudományi Doktori Iskolájában. 

Több mint 30 éves köznevelési és felsőoktatási gyakorlattal rendel-
kezik. 2010 és 2013 között közoktatásért, illetve 2012-től közneve-
lésért felelős helyettes államtitkári feladatokat látott el. Ezt köve-
tően tanszékvezető, intézetvezető és dékánhelyettes volt a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen. 

2017 és 2020 között elnökként irányította az Oktatási Hivatalt. 
2020. szeptember 1-től az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. 

Nős, öt gyermek édesapja. 
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akikért rajongtam, sokakat meg-
értettem, elismertem, voltak, 
akiknek meg tudtam bocsátani. 
És különösen azért, mert az – el-
enyésző – negatívabb pedagógus 
élményeimből legalább annyi po-
zitív energiát nyertem, mintha 
nem velük ellentétes irányba ha-
ladtam volna, hanem utánuk.  
 
Családapaként mennyire pró-
bálta befolyásolni gyermekei is-
kolaválasztását? Milyen jótaná-
csokkal látta el őket? 

Öt gyermek esetében vannak ne-
hézkedési erők az iskolaválasz-
tásban. Ezzel együtt is volt olyan 
esztendő az életünkben, mikor az 
öt gyermek öt különböző közne-
velési intézménybe járt. Van egy-
egy óvoda, általános iskola és 
gimnázium, amelyek a család 
mainstream telephelyei – ezeket 
feleségemmel együtt nagyon tu-
datosan és kényes kritikával vá-
lasztottuk. De minden gyerme-
künknek megvolt a választás le-
hetősége, akár olyan irányba is, 
amely nekünk soha nem jutott 
volna eszünkbe. Amennyiben in-
dokolt volt, akár a többszöri isko-
laváltás mellé is oda tudtunk 
állni. Átlelkesült pedagógusként 
és oktatási szakemberként egy-
aránt nagyon nehéz „köznevelési 
szülőnek” lenni. Nehéz, hogy tel-
jes tiszteletet és tiszta lapot ad-
junk a pedagógus kollégáknak, ne 
essünk a kettős nevelés hibájába, 
amíg lehet. De vannak pillanatok, 
amikor azt kell mondanunk a 
gyerekeknek, hogy „ezt most ki 
kell valahogy bírni”. És voltak 
olyan pillanatok, amikor nem úgy 
gondoltuk, hogy valamit ki kel-
lene bírni... Jótanácsok ezeken kí-
vül? Tanulásmódszertani (de hát, 
ahány gyerek, annyiféle), erköl-

csi, közösségi tanácsok (az élet-
kori lehetőségek függvényében 
mindvégig elég jó és bensőséges 
viszonyban maradtunk ma már 
részben felnőtt gyermekeinkkel). 
Nem is annyira tanácsok, inkább 
beszélgetések voltak, ahol akár 
mi is alakultunk... 
 
Van-e kedvenc latin közmon-
dása, és miért az? 

Mivel jó ideje gondolkozom a vá-
laszon, meg kell állapítanom, 
hogy nincs. Amit legtöbbször elő-
veszek mostanában, az a „non 
scholae, sed vitae discimus”, 
melynek eredeti, Senecától szár-
mazó formája épp ellenkezőleg 
szól: „non vitae, sed scholae disci-
mus”, azaz „nem az életnek, ha-
nem az iskolának tanulunk”. Ezt 
ugyanolyan kortárs iskolakritika-
ként fogalmazta meg, mintha ma 
állapítanánk meg ugyanezt.  
 
Van-e bakancslistája? Ameny-
nyiben igen, akkor a megvalósí-
tandók között van-e olyan, 
amely különösen fontos Önnek, 
amit még feltétlenül meg sze-
retne valósítani? 

Alapvetően boldog és elégedett 
ember vagyok. Úgy érzem, fontos 
és komoly dolgokat csináltam 
életemben – kezdve öt gyerme-
künk felnevelésével, akikre vég-
telenül büszke vagyok. Remek 
emberek. Ennek megfelelően, ha 
van is bakancslistám, azon két, 
még kiskorú gyermekünk em-
beri-szellemi támogatása áll a kö-
vetkező nyolc-tíz évben. Vannak, 
persze, dolgok, melyeket szíve-
sen megcsinálnék, de feltétlenül 
nem. Egyetlen kötelező pont van 
még, amelyre ígéretet tettem: ez 
az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola emelkedő pályára állítása. 
 

Az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola rektori feladatai rengeteg 
elfoglaltságot jelenthetnek, de 
amikor nem dolgozik, mivel 
tölti a szabadidejét, mi ad erőt, 
mivel töltődik fel? 

Erőt Istenhitem ad és az, hogy 
eszerint élem az életem. Pihenést 
(elég sok) olvasásban, zenehall-
gatásban, legkisebb gyermekeim-
mel való kirándulásban, beszél-
getésekben találok leginkább. De 
kikapcsol, ha bűvész életemben 
gyakorlom magam, és tulajdon-
képpen minden, beleértve a mun-
kát is. Egy-egy jól sikerült előadás 
(mint minden kollégám tudja) a 
feltöltődés netovábbja. 
 
Mit üzen a pedagógus pályára 
készülő fiataloknak? 

Felejtsenek el egy időre mindent, 
amit a pedagógiával kapcsolat-
ban valaha láttak és gondoltak. 
Tegyék fel maguknak nagyon ko-
molyan a kérdést: mit szeretné-
nek elérni a rájuk bízandó gyer-
mekekkel, és mi vezet efelé a cél 
felé, illetve mi vezet afelé, hogy ők 
elinduljanak ebbe az irányba. Az-
tán indulás. De szigorúan ebbe az 
irányba. Utána felidézhetnek 
minden korábbi élményt is, és 
szortírozzák: mi mire jó vagy 
nem jó azok közül. 
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Jogszabályi változások  
Rovatunkban az intézményvezetőket és a pedagógusokat érintő aktuális jogszabályváltozásokat 
adjuk közre. 

 

86/2022. (III.7.) Korm. rendelet az ideiglenes védelemre jogosultként elismert 
személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoz-
tatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módo-

sításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos or-
szágban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes véde-

lemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kap-
csolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. tör-

vény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2022.03.08. 

Magyarország Kormánya az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgárokat, valamint az Uk-
rajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat ideiglenes védelemre jogo-
sultként ismeri el. 

Menedékes:  

 az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár, valamint  
 az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 

24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben 
részesült Ukrajnában, illetve  

 ezen személyek családtagja, akiket a vonatkozó magyar jogszabály védelemben részesít.  

A menedékes státuszú kiskorú személy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sze-
rint óvodai ellátásra jogosult, illetve tanköteles. E jogukat a menedékesként való elismerési kére-
lemnek az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz történő benyújtásától kezdődően gyako-
rolhatják. 

Hatályos: 2022.03.16. 

Ha a menedékes személy kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar 
állampolgárral azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, 
nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait. 
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115/2022. (III.22.) Korm. rendelet az ideiglenes védelemre jogosultként elis-
mert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet a köznevelési és szakképző intézményben 

ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-
oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról 

 

 

 

 

Hatályos: 2022.03.23. 

A rendelet lehetővé teszi az érintett tanulók számára a magyarországi érettségire jelentkezést, il-
letve a korábbi jelentkezés módosításának lehetőségét, és ingyenesen biztosítja, hogy Magyaror-
szágon érettségi vizsgát tegyenek.  

A rendelet személyi hatálya arra az ideiglenesen védelemre jogosultként elismert személyre terjed 
ki, aki: 

a) a hazájában a 2021/2022. tanévben a középiskola utolsó évfolyamán tanult, és ezt iskolai 
bizonyítványával, vagy más, az ukrajnai iskolája által, akár elektronikusan kiállított és hitele-
sített dokumentummal igazolni tudja, és  

b) Magyarországon a magyar érettségi vizsgarendszer keretében az érettségi vizsga vizsgasza-
bályzata (továbbiakban: Vizsgaszabályzat) szerint érettségi vizsgákat kíván tenni. 

A feltételeknek megfelelő tanuló 2022. április 20-ig egyes vizsgatárgyakból személyesen jelentkez-
het a Vizsgaszabályzat szerint előrehozott érettségi vizsgára rendkívüli eljárás keretében (a továb-
biakban: rendkívüli eljárás) a tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhi-
vatalban, és ott érettségi vizsgát tehet. A határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs. 

Az a vizsgázó, aki a Vizsgaszabályzatban meghatározott határidőig már jelentkezett egyes vizsga-
tárgyakból előrehozott érettségi vizsgára, a rendkívüli eljárásban korábbi jelentkezéseit módosít-
hatja, valamint újabb vizsgatárgyakkal egészítheti ki azt. 

A rendkívüli eljárásban jelentkező – választása szerint – magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgyból 
is jelentkezhet érettségi vizsgára.  

A rendkívüli eljárásban a jelentkezés térítésmentes. A már jelentkezett vizsgázó részére a befize-
tett vizsgadíjat visszatérítik. 

A sikeres érettségi vizsgák letételének, valamint a középiskolai tanulmányok befejezésének határ-
időig (2022. június 9-ig) történő igazolását követően a vizsgabizottság a sikeres vizsgák fajtáját 
rendes vizsgafajtára módosítja, és az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanuló részére 
kiállítja az érettségi bizonyítványt. 

Hatályos: 2022.03.23. 

A rendelet értelmében a Kormány biztosítja a menedékesként való elismerésre vonatkozó kérel-
met benyújtó, tankötelezettségét teljesítő menekült tanuló számára állampolgárságától függetle-
nül heti 5 óra, a normál órarend szerinti nevelésen-oktatáson felüli (délutáni) egyéni felkészítés 
pénzügyi feltételeit. Ezen feladat ellátásának támogatására a jogszabály kiegészítő támogatást 
biztosít a különböző fenntartású köznevelési vagy szakképző intézmények részére. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. SIPOS MELINDA ÉS DR. FEKE ATTILA, A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSAI 
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Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Határidők, hírek, események 
Rovatunkban az intézmények, a pedagógusok és a diákok számára fontos határidőket és esemé-
nyeket gyűjtöttük össze. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdése értelmé-
ben az intézményeknek, feladatellátási helyek-
nek az adott félévben alkalmazott intézkedése-
ikről, valamint a lemorzsolódással veszélyezte-
tett tanulóik létszámáról és adatairól évfolya-
monkénti és tantárgyankénti bontásban össze-
sítve, beazonosíthatatlan módon adatot kell 
szolgáltatniuk Hivatalunk részére.  

2022. február 10. és június 30. 

Az adott tanév első félévére vonatkozóan feb-
ruár 10-éig és az adott tanév második félévére 
vonatkozóan június 30-áig szolgáltatnak adatot 
az intézmények.  

2022. március 31. és augusztus 10. 

Hivatalunk az adatszolgáltatásokban összesí-
tett helyi és intézményi szintű adatokat az in-
tézmény fenntartója számára megtekinthetővé 
teszi, valamint értékeli a beavatkozások előre-
haladását és pedagógiai eredményességet ja-
vító intézkedésekre tesz javaslatot a tanév első 
félévében március 31-ig, a második félévében 
augusztus 10-ig.  

2022. április 30. és augusztus 31. 

Az intézmények és fenntartóik az első félévben 
április 30-ig, a második félévben augusztus 31-
ig kapnak tájékoztatást a beavatkozásuk előre-
haladásáról és a Hivatal javaslataitól. 

 

 

 

 

 

 

2022. április 21. 

Az idei évben az első intézményi, vezetői és pe-
dagógus tanfelügyeletekre 2022. április 21-től 
kerül sor. Az ellenőrzések minden esetben a 
helyszínen fognak zajlani.  

A tanfelügyeleti látogatásokról a Látogatási be-
osztások (adminisztráció) felületen találnak bő-
vebb információkat. 

[Elérési útvonal: www.oktatas.hu/Saját ol-
dal/Intézmény/Látogatási beosztások (admi-
nisztráció)] 

A tanfelügyeleti látogatást megelőzően legalább 
30 nappal javasolt befejezni az érintett pedagó-
gus, intézményvezető vagy intézmény önérté-
kelését, és feltölteni az informatikai felületre az 
önfejlesztési vagy az intézkedési tervet. 

Az önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés részleteiről az összevont önértékelési, illetve tan-
felügyeleti kézikönyvből tájékozódhatnak: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/Onertekelesi_kezikonyv_2022.pdf 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/Tanfelugyeleti_kezikonyv_2022.pdf 

  

 

Fontos tudnivalók, hasznos linkek az idei digitális országos mérésekről itt találhatók:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol 

 

2022. évi országos mérések 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
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2023. évi minősítési eljárások 

 
Akkreditált pedagógus továbbképzések 

 
 

2022. március 31. 

A 2023. évi minősítési eljárásra való jelentkezés 
határideje.  

A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a 
pedagógus a jelentkezési lapon a 2023. minősí-
tési évre e napig kezdeményezheti az intéz-
ményvezetőnél. Ha a foglalkoztatási jogviszony 
a határidő lejártakor több mint 30 napja szüne-
tel, a nem kötelező minősítési eljárás nem kez-
deményezhető. 

Minősítő vizsgára kötelezett 2023-ban a jelent-
kezési időszak időtartama alatt aktív jogvi-
szonnyal rendelkező, Gyakornok fokozatba be-
sorolt, pedagógus életpálya hatálya alá tartozó 
foglalkoztatott, akinek a gyakornoki ideje 2023-
ban jár le (ideértve a korábbi sikertelen minősí-
tés miatt meghosszabbított gyakornoki időt is). 

2022. április 19. 

Annak a határideje, ameddig az intézményve-
zető rögzíti a pedagógusok jelentkezését a je-
lentkeztető felületen. 

2022. május 10. 

Eddig a napig jelezheti a pedagógus a területi-
leg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnak, 
ha az intézményvezetője nem, vagy nem megfe-
lelően rögzítette a minősítési adatait, dokumen-
tumait az informatikai felületen, vagy a jelent-
kezés óta módosultak azok. A jelentkezőnek az 
aláírt kérelmét, illetve a jelentkezési lapját csa-
tolmányként e-mailben kell megküldeni a Peda-
gógiai Oktatási Központnak. 

2022. június 20. 

Eddig a napig dönt a miniszter a 2023. évre vo-
natkozó minősítési tervről. 

2022. június 30. 

Eddig a napig értesíti a miniszter az informati-
kai rendszer útján a pedagógust és az intéz-
ményvezetőjét a minősítési terv rá vonatkozó 
részéről. 

 
 

2022. február 28. 

Ettől a naptól indítottuk el mérés-értékelés té-
makörben, távoktatás formájában a „TeachUp 1: 
formatív értékelés és személyre szabott tanulás 
a gyakorlatban” elnevezésű továbbképzésünket. 
A képzésre 41 pedagógus jelentkezett. 

2022. május 9.  

Ettől a naptól kezdjük tanítás-tanulás témakör-
ben a „TeachUP 2: kollaboratív tanulás és krea-
tív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban” el-
nevezésű továbbképzésünket.  

A program gyakorló pedagógusok számára kínál 
rugalmas képzési formát. Tananyaga a nemzet-
közi TeachUP projekt eredménye, így a résztve-
vők elismert európai szakértők és innovatív pe-
dagógusok tolmácsolásában ismerhetnek meg 
széleskörűen alkalmazható osztálytermi mód-
szereket. A képzés MOOC (tömeges, nyílt, online 
kurzus) típusú, vagyis teljes egészében az online 
térben zajlik. A tananyag számos szakértői és 
osztálytermi munkát bemutató videót tartal-
maz, de a résztvevők online tudásmegosztására 
is épít, amelyet különböző feladatok kitűzésével 
a kurzus moderátorai is ösztönöznek.  

A hat héten át tartó képzés moduljai hetente 
nyílnak meg a kurzus online felületén. 

Jelentkezni a meghirdetést követően a 
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon a 
„Meghirdetett képzések” menüpontban lehet.  

2022. I. félév 

Az ebben az időszakban meghirdetett további 
képzéseink zárt, tantestületi képzések, melye-
ket a központi igényfelmérőben leadott igények 
alapján szervezünk meg az alábbi témakörök-
ben: 

 Erőszak- és konfliktuskezelés: A gyermeki 
agresszió erőszakmentes kezelése a peda-
gógus mindennapi gyakorlatában 

 Mérés-értékelés: A Diagnosztikus Fejlődés-
vizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az 
erre alapozott fejlesztés 4–8 éves korban 

 Számítástechnika, informatika: Tanulói te-
vékenységek támogatása interaktív IKT 
eszközökkel 

 Egészségnevelés és mentálhigiéné: Mentál-
higiénés Alapképzés Pedagógusoknak 
(MAP) 
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Szaktanácsadás 
 

 

Bemutatkozik a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ innovatív szolgáltatási rendszere az Ajánlati 
lista 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ az új 
köznevelési kihívásokra reagálva indította út-
jára 2021-ben a szaktanácsadás keretében az 
Ajánlati listát, amely egy olyan innovatív lehe-
tőség, ami könnyen elérhető formában számta-
lan és sokrétű fejlődési lehetőséget, tapaszta-
latcserét, tudásmegosztást kínál az érdeklődők 
számára. Az Ajánlati listát az intézményveze-
tők az évente megjelenő központi igényfelmé-
rőn keresztül kérhetik pedagógusaik vagy akár 
az egész tantestület számára. 

Mi pontosan az Ajánlati lista, hogyan állítja ösz-
sze a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ, ho-
gyan lehet igényelni, és hogyan valósul meg?  

Ezt szeretnénk részletesen bemutatni annak 
érdekében, hogy a pontos információk alapján 
minél több intézmény vehesse igénybe ezt az 
úttörő szolgáltatási rendszert. 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ mellett 
tevékenykedő mesterpedagógus szaktanács-
adók minden év végén megjelölnek a szakterü-
letükhöz kapcsolódóan egy újszerű és pedagó-
giai szakmai szempontból előremutató témát, 
amelyben olyan tudást és tapasztalatot szerez-
tek, hogy kiemelkedő szakértőivé váltak. Az 
összegyűjtött témákat egy rövid ismertetővel 
szakmai területekre bontva egy Ajánlati listába 
rendezi a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ, 
amelyet ezt követően minden év végén meg-
küld az intézményvezetők részére. 

Az intézményvezetők ugyanebben az időben a 
központi igényfelmérőben a „7.1 Egyéb pedagó-
giai-szakmai szolgáltatás” menüsorban a meg-
jegyzés rovatban jelölhetik meg azokat a témá-
kat, amelyeket igényelni szeretnének.  

Fontos megjegyezni, hogy az Ajánlati listában 
szereplő témakörök általános esetben, a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, mindig több in-
tézmény pedagógusaival összevonva az előadó 
szaktanácsadók által megadott időpontban és 
online formában kerülnek megrendezésre. A 
szaktanácsadó először megkapja azoknak az in-
tézményeknek a listáját, akik igényelték a prog-
ramját. Ezután felveszi az érintett intézményve-
zetőkkel a kapcsolatot, megadja az előadásának 
az időpontját és azt a felületet, amelyen keresz-
tül meg fogja majd tartani a szakmai bemutató-
ját. Az intézményvezetőnek meg kell küldenie a 
jelentkezett pedagógusok aktív e-mail címeit, 
amelyre a szaktanácsadó az előadás előtt el-
küldheti a meghívó linket, hogy a résztvevők fel 
tudjanak csatlakozni a programra a megadott 
időpontban.  

Abban az esetben, ha az intézményvezető a tan-
testülete számára kérte az Ajánlati listában 
megjelölt témakört, az intézményvezetőnek le-
hetősége van a szaktanácsadóval egyeztetve je-
lenléti formában kérni az előadást, és több meg-
adott időpont közül is választhat.  

 

A 2021. évben nagy sikere volt az Ajánlati listának. Reméljük, hogy ez az érdeklődés töretlen marad! 
A cél, hogy ez az ingyenes és könnyen hozzáférhető tudásbázis a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 
illetékességi körébe tartozó összes intézményhez eljusson. A 2022. évi Ajánlati listát az alábbi linken 
érheti el: 

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSAI 
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Rovatunkban ezúttal Bács-Kiskun megye és Csongrád-Csanád megye legeredményesebb tehetség-
gondozó pedagógusai közül Csuri Pétert és Sáróné Jéga-Szabó Irén Erzsébetet mutatják be veze-
tőik, kollégáik és diákjaik. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Az intézményvezető szemével… 

Csuri Péter tanár úr elhivatott, hatalmas szakmai tudás-
sal rendelkező pedagógus. Saját bevallása szerint már 
kisgyermekkorában is nagy örömmel és lelkesedéssel 
segített diáktársainak megérteni az iskolában tanulta-
kat, ha az órai magyarázatok vagy a tankönyvek alapján 
nem tudtak megérteni valamit. Tanár úr lelkesedése az 
évek folyamán csak nőtt, legnagyobb eredményének 
mindig tanítványainak a sikerét tartja. Feladatgyűjte-
mények társszerzője, kémiakönyvek szakmai lektora. 
Munkásságát 2019 májusában Csongrád megyében az 
„Év legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusa” 
díjjal ismerték el, 2020 júniusában pedig a Szegedi Tu-
dományegyetem „A kémia nagykövete” kitüntető címet 
adományozta neki. 

Dr. Nagy Anett  
intézményvezető 

A tanítvány szemével… 

Csuri tanár úr óráira mindig meleg szívvel gondolok 
vissza. Mindig nagyon lelkesen jött be hozzánk, és bár-
miről volt éppen szó, mindig érződött, hogy mennyire 
szereti a kémiát, a tanítást, és ez remek légkört terem-
tett. A kémiatudás mellett nagyon sok mindent kaptunk 
tőle, sokat jelentett számunkra. Mindig érdekelte a 
hogylétünk, és meghallgatta, ha valamiért rossz ked-
vünk volt. Nagyon sok köszönet illeti végtelen türelmé-
ért és emberségéért. 

Kóta Kata 
OKTV 1. helyezett volt radnótis diák 

 

A kolléga szemével… 

Csuri Péter tanár úr 2013 óta tanít gimnáziu-
munkban, azóta dolgozom együtt vele. Az első 
években még informatikát is oktatott, az 
utóbbi években minden óráján a kémia szép-
ségét mutatja meg a diákoknak. Betekintett 
minden osztálytípusba, folyamatosan tanít 
többféle tagozaton. Évek óta töretlen energiá-
val vezeti a kémia tagozatot, és készíti fel a 
versenyekre, illetve az érettségire az érdek-
lődő, tanulni vágyó középiskolásokat. Precizi-
tását, hatalmas tudását igyekszik átadni a fia-
taloknak, sajátos humorával jó kapcsolatot 
képes kialakítani a diákokkal és a kollégáival. 
Mindezek eredményeként évek óta kiemel-
kedő eredményt érnek el tanítványai a tantár-
gyi versenyeken, legyen az az Irinyi Kémia 
Verseny vagy az OKTV. A kémia munkaközös-
ség vezetőjeként összefogja, segíti munkán-
kat.  

Dr. Regdon Ibolya 
kolléga 

 

  

Csuri Péter 
a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

kémia-számítástechnika szakos tanára 
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Az intézményvezető szemével… 

Sáróné Jéga-Szabó Irén 1983-ban pályakezdő kémia-
fizika szakos tanárnőként került a Kecskeméti Katona 
József Gimnázium tantestületébe, ahol néhány éven 
belül meghatározó egyéniséggé vált. Kollégái, tanítvá-
nyai tisztelik, szeretik, mert személyiségéből sugárzik 
az elhivatottság és a pedagógus pálya szeretete. A ké-
mia és a fizika tantárgyak ismereteit komplex módon, 
igényesen és magas szakmai színvonalon adja át ta-
nítványainak. Diákjai évtizedek óta kiemelkedő ver-
senyeredmények sokaságával igazolják a tanárnő ha-
tékony tehetséggondozó munkáját. Kémiából például 
a Nemzetközi Diákolimpián, a OKTV-n, a Curie, az 
Oláh, az Irinyi, a Dürer, a Náboj, a Bionika versenye-
ken, fizikából a Mikola, a Budó, a Dürer, a Náboj, a Bio-
nika versenyeken értek el előkelő helyezéseket a ta-
nulók. A Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny szakmai 
és szervezési munkájában két évtizede komoly szere-
pet tölt be. Szakmai tapasztalatait, oktatási, nevelési 
módszereit szaktanácsadóként is megosztja kollégái-
val. A tehetséges tanulók fejlesztéséért és a termé-
szettudományos tantárgyak eredményes oktatásáért 
elnyerte a „Bács-Kiskun megye legeredményesebb te-
hetséggondozó tanára” és a Mol MesterM díjakat. 
 
Szabó István Sándor intézményvezető 

A kolléga szemével… 

Sáróné Jéga-Szabó Irén pedagógiai munkásságát a 
Kecskeméti Katona József Gimnáziumban kezdte 
meg, és azóta is itt végzi fizika-kémia szakos tanár-
ként, munkaközösségvezetőként, szaktanácsadóként. 
Életpályájának központi eleme az egyéni tehetség-
gondozás, tanítványai évről-évre sikerrel szerepelnek 
a tanulmányi megmérettetéseken. A versenyéletben a 
tanulók felkészítésén kívül szervezői tevékenységgel 
is részt vesz (Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny, 
Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny). A gyerekek ter-
mészettudományos érdeklődésének, tárgyi tudásá-
nak elmélyítését a kötelező tanórákra történő lelkiis-
meretes felkészülésen kívül kiscsoportos szakköri 

munkával támogatja. Az újdonságokra, friss innováci-
ókra való nyitottsága példaértékű számomra, új mód-
szertani megfontolásokról, ötletekről folyó beszélge-
tésekben mindig aktívan részt vesz, örömmel ad és 
hallgat is meg tanácsokat. Szaktárgyi, szakmódszer-
tani kérdésekben bármikor fordulhatunk hozzá, és ez 
a bizalom kölcsönös, tapasztaltabb pedagógusként is 
bátran kér tanácsot a munkaközösség tagjaitól. A ter-
mészettudományos tehetségek és a folytonos meg-
újulás, valódi élethosszig tartó tanulás iránti elkötele-
zettsége az, amit kollégaként mindannyian tanulha-
tunk tőle. 
 
Szél Nikoletta matematika-kémia szakos kolléga 

A tanítvány szemével… 

Sáróné tanárnőt 2014-től ismerem. Fizikát és kémiát 
tanított nekünk a hatosztályos gimnáziumi éveim 
alatt. Így tapasztaltam meg, hogy milyen kitűnő ér-
zéke van saját szemléletmódja átadásához és a tudo-
mányok kristálytiszta logikájának megismertetésé-
hez. Közös munkánk során igényességre és precizi-
tásra nevelt bennünket. Tőle tanultuk meg, hogy a tu-
dományok „tagozódása” fizikára, kémiára, biológiára 
(és így tovább) nem a természetre, hanem az azt meg-
ismerni igyekvő emberre jellemző. Feladatmegoldási 
stílusát és oktatói munkáját elismerésre méltó ele-
gancia jellemzi. Óráin egyszerre van jelen a szigor és 
bizalom. Az órán kívül is számíthatunk rá, segít, ahol 
csak tud. Az általa tanított osztályok tanulói döntés-
képes, megfontolt, becsületes, emberséges fiatal fel-
nőtté váltak, akik közül sokan keresik meg később is. 
Én sem csak a tudomány minden csínját-bínját tanul-
hattam meg, hanem olyan emberi értékeket is kaptam 
tőle, amelyek nélkül talán nem is lehetnék az, aki va-
gyok. Szívesen idézem fel a remek hangulatú szakkö-
röket, a versenyekre való készüléseket és az azokra 
történő utazásokat. A mai napig heti rendszeresség-
gel tartjuk a kapcsolatot, és szinte mindig tanulok tőle 
valami újat. Innen is szívből köszönök neki mindent. 
 
Garamvölgyi István volt tanítvány, aki jelenleg Párizs-
ban a Sorbonne Egyetemen fizikát és kémiát tanul 

Sáróné Jéga-Szabó 
Irén Erzsébet 

a Kecskeméti Katona József Gimnázium 
kémia-fizika szakos tanára  
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Új rovatunk célja bemutatni, hogy a „rossztanulóból” is válhat elismert és sikeres felnőtt. 
Jó példa erre a Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert életpályája. 
 

 
Ralph W. Moss Szent-Györgyi 
Albertről írt, jelentős részében 
személyes beszélgetéseken ala-
puló könyvében leírja, hogy a tu-
dós családjában mindenki tehet-
séges volt valamiben (például ze-
nében, valamilyen tudományban 
stb.), és hozzájuk képest ő kifeje-
zetten lassú észjárásúnak tűnt, 
valamint kezdetben nem is volt jó 
tanuló. Erre maga Szent-Györgyi 
így emlékezett: 

 

„Nagyon buta gyerek lehettem. Ve-
lem szinte semmi sem történt. Az 
iskolában állandóan csak magol-
tam. A könyveket gyűlöltem. Senki 
sem tanított arra hogyan éljek. 
Senki sem mutatta meg, milyen 
csodálatos dolog tanulni, megér-
teni a körülöttünk lévő világot, al-
kotni valamit.” 

Szent-Györgyi Albert (született Nagy-
rápolti Szent-Györgyi Albert Imre) Nobel-
díjas magyar orvos, biokémikus, egyetemi 
tanár 1893. szeptember 16-án született 
Budapesten. 1917-ben orvosi diplomát 
szerzett a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen. Ezt követően kutatóként dol-
gozott németországi, hollandiai és ameri-
kai intézetekben. 1928 őszén kinevezték 
a szegedi, akkori nevén Ferenc József Tu-
dományegyetem nyilvános rendes taná-

rává, az Orvosi Vegytani Intézet vezetőjévé, a későbbiekben dékáni, 
prodékáni, majd rektori feladatokat is ellátott ezen az egyetemen. 
Számos külföldi egyetem vendégelőadója és díszdoktora volt, vala-
mint több tudományos akadémia tagja.1931-ben bejelentette a C-
vitamin találmányát. 1937-ben megkapta az orvosi Nobel-díjat. 
Szeged város díszpolgárává, azt követően pedig az egyetem dísz-
doktorává választották. 1944-ben végleg elhagyta Szegedet. A II. vi-
lágháború után néhány évig még Budapesten folytatta tudományos 
tevékenységét. 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. Abban az év-
ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1986. október 22-én be-
következett haláláig folytatta tudományos kutatásait, életének 
utolsó két évtizedét a rákkutatásnak szentelve. 

 
Feltehetően a kudarcok, a sikertelenség elvették a 
kedvét a tanulástól, ezért a Lónyai Utcai Budapesti 
Református Gimnáziumban töltött évek alatt na-
gyon változó tanulmányi eredményei voltak. 
Csiffáry Gabriella „Magyarázom a bizonyítvá-
nyom…” című könyvében részletesen leírja, hogy a 

különböző osztályokban milyen volt a bizonyítvá-
nya. Például a 8 osztályos gimnázium I. osztályban 
vallástan, magyar nyelv és ének tantárgyakon kívül 
mindenből csak elégséges eredményt ért el. Szinte 
hihetetlen, hogy az V. osztályban félévkor meg is 
bukott latinból, illetve természetrajzból, és csak a FO
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mellé felfogadott házitanító segítségével sikerült 
elkerülnie az évvégi bukást.  

Azonban a gimnazista Albert időnként lopva beku-
kucskált nagybátyja, Lenhossék Mihály anatómia 
professzor élettankönyveibe. Ekkor látta meg Ra-
mon y Cajal könyvét az emberi agy felépítéséről. 

„Természetesen egy szót sem értettem belőle, de 
elfogott a vágy, hogy a könyvet megismerhessem” 
– vallotta később a tudós, és elmondása szerint 16 
éves korában: „Hirtelen megváltozott valami az 
agyamban”. Egyfajta szellemi pubertáson ment át, 
kifejlődött benne a tudásszomj, ezért néhány hét 
alatt elolvasott 20 könyvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források:  

 Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert 
Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Harmadik kiadás, 2012. 

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

 http://virtualis.sk-szeged.hu/kiallitas/szent-gyorgyi/kezdet.html 
 

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

Ennek a fejlődésnek a bizonyítéka, hogy gimnáziumi 
tanulmányainak utolsó két évében tanulmányi ered-
ményeiben rendkívüli javulás állt be, és az 1911. má-
jus 12-én kelt évvégi bizonyítványában már csak jeles 
és jó érdemjegyeket láthatunk. A tanári testület záró-
értekezleti ítélete pedig: „Érettségi vizsgálatot tehet.” 

A tudománnyal szemben kinyílt értelmű fiút 
még tudós nagybátyja, Lenhossék Mihály kez-
deti tiltakozása („Ilyen buta embernek nincs 
semmi keresnivalója a tudományban,” legfeljebb 
kozmetikus lehetne csak belőle, tönkretenné a 
Lenhossék család hírnevét stb.) sem tudta eltán-
torítani attól, hogy jelentkezzen a Budapesti Or-
vostudományi Egyetemre, amelyet végig kitűnő 
eredménnyel végzett el. 
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Rovatunkban ezúttal a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK), a 
Magyarországon élő német nemzetiségű állampolgárok egyik legnagyobb oktatási, valamint kultu-
rális centruma, és egyben Németország által is elismert Külföldi Német Iskola mutatkozik be. Az 
általános művelődési központ keretén belül működő általános iskolai intézményegység 2016 óta 
az Oktatási Hivatal bázisintézménye. 
 
 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja 
 

 
 
Sokszínű program – különleges közösség 
 
Intézményünk sokoldalú tevékenységével a gyermekek oktatása-neve-
lése mellett a Magyarországon élő németek hagyományainak, kultúrá-
jának és nyelvének ápolását szolgálja Baja városban, a 
Bácska szívében. Az MNÁMK 
intézményegységeit: az óvo-
dát, az általános isko-
lát, a gimnáziumot, a 
technikumot, a kollé-
giumot, a közműve-
lődési és a felnőtt-
oktatási egységet, 
valamint a nyelv-
vizsgaközpontot 
több, mint 1000 óvo-
dás, tanuló és felnőtt tölti 
meg élettel a mindennapi ne-
velő-oktató munka, valamint sok-
színű rendezvények során. Igényes, jól 
felszerelt környezet és korszerű módszerekkel dolgozó elhivatott pedagógusok biztosítják a tudás világá-
nak megismerését. 
Az MNÁMK Egységes Iskola részét képezi a kétnyelvű nemzetiségi általános iskola, mely immár 26 éve 
tekinti céljának, hogy diákjaival megszerettesse a német nyelvet és képessé tegye őket annak eszközszintű 
használatára a mindennapi kommunikáció során. A magyar iskolarendszer részeként és külföldi német 
iskolaként működő intézmény egyedi programot valósít meg, melynek sikerét tükrözi a német tanügyi el-
lenőrzés során már két ízben kiérdemelt „Kiváló külföldi német iskola” cím. 
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Általános Iskola 
 
Az MNÁMK Általános Iskola alsó tagozatán a „két 
tanító egy osztály” modell segítségével családias 
légkörben, biztonságos környezetben, német anya-
nyelvű pedagógusok támogatásával folyik az okta-
tás. Az első két évfolyamon iskolaotthonos és a ha-
gyományos napköziotthonos formák közül választ-
hatják ki a szülők gyermekük számára azt, amely 

optimálisan illeszkedik gyermekük napirendjébe, 
illetve a család hétköznapjaiba. A felső tagozat a ta-
pasztalati úton történő tanulást helyezi előtérbe. Az 
aktivitáson, az élményszerűségen keresztül teremti 
meg azt a motivációs bázist, mely az ismeretek be-
fogadását lehetővé teszi. A 
német, a magyar és az an-
gol nyelvű kommunikáció 
mellett a kompetenciák 
fejlesztése áll a fókuszban, 
melyekkel képessé válnak 
a tanulók az önálló isme-
retszerzésre, eligazodásra 
egyre gyorsabban változó 
világunkban és természe-
tesen a középiskolában 
való továbbtanulásra. Vál-
tozatos oktatási formák 
jelennek meg az általános 
iskola munkájában: téma-
hetek, projektnapok, ta-
nulmányutak, műhely-

munka. Ezek során élménypedagógiai módszerek-
kel, játékos formában a tantárgyköziség lehetősé-
geit kihasználva, külső helyszínek bevonásával sze-
reznek ismereteket diákjaink. 
A tanulók személyiségének fejlődését, reális énké-
pük kialakulását, illetve pedagógiai munkánk szín-
vonalának biztosítását szolgálja tevékenységünk 
egyik fontos része: a feedback kultúra. Ez azt jelenti, 
hogy a tanulási folyamat eredményességéről rend-
szeres visszajelzést adnak és kapnak a diákok, az 
őket érintő folyamatokkal, módszerekkel, oktatási 
formákkal kapcsolatban véleményformálásra ne-
veljük őket. 
Madárbarát és Boldog iskola vagyunk, ez is jelzi, 
hogy tanítványaink környezeti, valamint mentális 

nevelésére is kiemelt fi-
gyelmet fordítunk. 
Fontos számunkra a más 
iskolákkal való kapcso-
lat, mely lehetőséget ad a 
jógyakorlatok, tapaszta-
latok megosztásával 
egymás segítésére, a köl-
csönös továbbfejlődésre, 
melyre a Szegedi Peda-
gógiai Oktatási Központ 
és a Nemzetiségi Peda-
gógiai Oktatási Központ 
bázisintézményeként is 
lehetőségünk van. 
 

Szauter Terézia 
főigazgató
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Ki volt a névadó? 
 
Rovatunkban annak járunk utána, kik azok a kevésbé ismert, de egy-egy helyi közösség számára 
nagyra becsült emberek, akik neve azért szerepel egy óvoda, iskola, kollégium vagy éppen műve-
lődési központ nevében, hogy így tisztelegjenek teljesítményük előtt és őrizzék emléküket a jövő 
generációk számára. A LA-POK hasábjain ezúttal Ferenczy Idát és Bálint Sándort mutatjuk be.  
 

FERENCZY IDA (1839–1928) 
 

 
 
Vecseszéki Ferenczy Ida Krisz-
tina Veronika 1839. április 7-én 
született Kecskeméten a hat-
gyermekes vecseszéki Ferenczy 
család negyedik gyermekeként. 

Környezetéből hamar kitűnt in-
telligenciájával és tudásszomjá-
val. Sorsa akkor vett különös 
fordulatot, amikor Ferenc József 
császár hitvese – a Sisiként is-
mert – Erzsébet császárné elha-
tározta, hogy megtanul magya-
rul, és úgy vélte jobban elmélyít-
heti tudását, ha magyar anya-
nyelvű társalkodónője is van. 

Máig nem tudni neve hogyan ke-
rült fel a jelöltek listájára, de a 
császárné végül őt választotta 
ki, és hamar bizalmas barátság 
szövődött közöttük. Kisnemesi 
származása miatt nem lehetett 
volna udvarhölgy, ezért brünni 
alapítványi hölggyé nevezték ki, 

ami az arisztokratákhoz hasonló 
rangot jelentett számára. Több 
mint 30 évig szolgálta a császár-
nét, mely idő alatt a társalgás, 
felolvasás és levelezés mellett a 
magyar érdekeket is hatéko-
nyan képviselte. Az ő közvetíté-
sével került kapcsolatba pl. And-
rássy Gyula gróf, Deák Ferenc, 
Jókai Mór vagy Eötvös József is a 
bécsi udvarral. 

A császárné 1898-ban bekövet-
kezett halála után Schönb-
runnba költözött. Otthonában 
számos osztrák és magyar köz-
életi személyiség fordult meg. 
Élete végéig ápolta Sisi emlékét, 
gyűjtötte a relikviákat és egyik 
fő szervezője volt a Budavári Pa-
lotában egészen a második vi-
lágháború végéig működő Er-
zsébet Királyné Emlékmúzeum-
nak is. 

Szülővárosához, Kecskeméthez 
végig hű maradt. Több ízben 
közbenjárt városa érdekében, 
vállalt zászlóanyaságot és sok-
féle módon támogatta a rászo-
ruló kecskeméti polgárokat. Pél-
dául a Rongyos Egyletnek – mely 
a szegény kecskeméti tanköteles 
gyermekek ruházkodását segí-
tette – rendszeresen küldött 
adományokat. Az első világhá-
ború után a Gyermekvédő Liga 
fővédnöke lett. 

Végrendeletében ezer aranyko-
ronát hagyott a város szegénye-
ire. 1928. június 28-án hunyt el 
Bécsben, földi maradványait 
Kecskeméten, a Ferenczy család 
sírboltjában helyezték örök 
nyugalomra.  

Róla nevezték el a kecskeméti 
Ferenczy Ida Óvodát. 

 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenczy_Ida 
https://kecskemet.hu/ferenczy-ida  FO
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BÁLINT SÁNDOR (1904–1980) 
 

 
 
 
Bálint Sándor néprajzkutató és 
művészettörténész 1904. au-
gusztus 1-jén született Szege-
den. 

Paraszti sorból származó szülei 
paprikatermesztéssel és annak 
feldolgozásával foglalkoztak. 
Édesapját egyéves korában 
vesztette el, ettől kezdve özvegy 
édesanyja nevelte, taníttatta.  

Az iskolában hamar kitűnt te-
hetségével, jó tanulmányi ered-
ményeivel. Szegeden a piarista 
gimnáziumban érettségizett, 
majd magyar-történelem szakos 
tanári diplomát szerzett. Nem-
csak családi indíttatásból for-
dult a néprajz felé, de egy alka-
lommal Bartók Béla zenéjét hall-
gatva ismerte fel milyen megha-
tározó szerepe lehet a népi ha-
gyományoknak a modern kultú-
rában, és ettől kezdve e hagyo-
mányok felkutatása lett élethi-
vatása. Így került a Néprajzi In-
tézetbe gyakornoknak, lett né-

hány évig a Szegedi Királyi Kato-
likus Tanítóképző Intézetben 
óraadó, majd tért vissza egye-
temi magántanárként a Néprajzi 
Intézetbe. 

Kutatási témája az alföldi ma-
gyarság, azon belül is Szeged és 
környéke vallási szokásainak és 
néprajzának feltérképezése volt. 
1966-tól kezdve csak a kutatás-
nak és az írásnak élt. Sorra szü-
lettek jelentős művei, mint a 
népi ünnepeket megörökítő Ka-
rácsony, húsvét, pünkösd 
(1973), és Ünnepi kalendárium 
(1977), de több műve, mint a 
Szegedi szótár (1957), Szeged 
városa (1959), A szegedi pap-
rika (1962), A szegedi nép 
(1968), Szegedi példabeszédek 
és jeles mondások (1972), Sze-
ged reneszánsz kori műveltsége 
(1975), Szögedi nemzet I., II., III. 
(1976–1980) kötődik Szeged-
hez és Tápéhoz. 

Nem véletlenül tartották róla, 
hogy ő „a legszögedibb szögedi”. 

Gazdag életművének köszön-
hető, hogy Magyarországon a 
vallási néprajz a 20. század kö-
zepére önálló tudományággá 
fejlődött. 

1980. május 10-én halt meg Bu-
dapesten egy tragikus közleke-
dési balesetben. Sírja a szegedi 
Alsóvárosi temetőben található. 

Példamutató élete és vallási 
meggyőződéséért elszenvedett 
meghurcoltatása miatt a katoli-
kus egyház kezdeményezte bol-
doggá avatását. Nevét őrzi a sze-
gedi ferences templom egyik ha-
rangja, egy újszegedi művelő-
dési ház és a Bálint Sándor Val-
láskutató Intézet.  

Az oktatási intézményeink 
közül róla nevezték el a Do-
maszéki Bálint Sándor Általá-
nos Iskolát és Alapfokú Művé-
szeti Iskolát, valamint a Sze-
gedi Petőfi Sándor Általános 
Iskola Bálint Sándor Tagisko-
láját. 

 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint_S%C3%A1ndor_(n%C3%A9prajzkutat%C3%B3) 
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-05/boldogga-avatjak-balint-sandor-neprajzkutatot.html 
 
 
 

 
 

A FORRÁSOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓNÉ MIHÁLY HAJNALKA A SZEGEDI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT MUNKATÁRSA FO
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Mire emlékezzünk? 
 
Egy ünnep lehet vidám vagy komoly, sajátosan magyar vagy nemzetközi, világi vagy vallási, egy bi-
zonyos naphoz kötött vagy mozgó dátumú, régóta velünk élő vagy új keletű, de bármilyen is, alkal-
mas arra, hogy néha megálljunk egy pillanatra. Következő válogatásunkkal az előttünk álló három 
hónap néhány jeles napjára hívjuk fel a figyelmet. 
 

ÁPRILIS 7. 
Az egészség világnapja 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ENSZ 
szakosított intézményeként 1948. április 7-én 
alakult meg azzal a céllal, hogy összehangolja a 
nemzetközi egészségügyi munkát és a környezet 
védelme érdekében tett erőfeszítéseket. A WHO 
születésnapja minden évben alkalmat ad arra, 
hogy figyelmünket az egészségvédelemre és a 
szűrővizsgálatok fontosságára irányítsuk. 

 

ÁPRILIS 11. 
A magyar költészet napja 

 

 
1905. április 11-én született József Attila magyar 
költő, aki olyan jelentős költői életművet alkotott, 
hogy születésnapján nemcsak rá emlékezünk, de 
az egész magyar költészetet ünnepeljük. Ezen a 
napon országszerte és a határon túli magyarlakta 
településeken is különböző rendezvényekkel, fel-
olvasóestekkel, könyvbemutatókkal idézik fel a 
magyar költők legszebb verseit. 
 

 
A húsvétra való testi és lelki felkészülés időszaka a hamvazó 
szerdától virágvasárnapig tartó nagyböjt. Ez idő alatt nemcsak 
étkezésüket mérsékelik, de bűnbánatot is tartanak a kereszté-
nyek. A böjti időszakot a nagyhét követi. Ekkor Krisztus földi éle-
tének utolsó napjaira emlékezünk. Nagycsütörtökön az utolsó 
vacsorát, nagypénteken Krisztus kereszthalálát, nagyszombaton 
— amikor nincs harangszó, és szentmisét sem lehet tartani — a 
legmélyebb gyászt, húsvét vasárnapján pedig a feltámadást idéz-
zük fel. A húsvéti ünnepkört a húsvéthétfővel induló pünkösdva-
sárnapig tartó — a Szentlélek kiáradásának is nevezett — hét 
hetes húsvéti idő zárja. 

ÁPRILIS 15—18. 
Húsvét 
 

 
 

 
 
ÁPRILIS 29. 
Nemzetközi táncnap 

 
1982-ben az UNESCO Nemzetközi Táncbizottság nevű részlege 
az 1727. április 29-én született Jean-Georges Noverre francia 
táncos és balettművész születésnapját a tánc világnapjává nyil-
vánította. Ezen a napon arra bíztatják a kormányokat, hogy na-
gyobb teret szenteljenek a táncnak a közoktatásban. 
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1902-ben Herman Ottó javaslatára Chernel István ornitológus 
szervezte meg először „a madarak és fák napját” annak emlé-
kére, hogy Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a 
mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Céljuk 
az volt, hogy különböző rendezvényekkel kialakítsák az ifjúság 
természetvédelem iránti elkötelezettségét. 1906-tól a megemlé-
kezés iskolai keretek közé került, és azóta is ünnepeljük. 

 

 
 
 
MÁJUS 10.  
A madarak és fák napja 

 
 
 

 
 
 

MÁJUS 20.  
A méhek világnapja 

 
Magyarországon 1994-től minden év április 30-án ünnepeltük a 
méheket. 2018-tól azonban az ENSZ közgyűlése május 20-ikát 
jelölte ki a méhek világnapjának annak emlékére, hogy 1734. 
május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja 
Anton Janša. Ezen a napon a méhek védelmére bíztatják, és a 
méz egészségvédő hatására emlékeztetik az embereket. 

 
 

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA 
Anyák napja 

 

 
Anyák napja azok közé a nemzetközi ünnepek 
közé tartozik, melynek dátuma más és más napra 
esik a különböző országokban. Hazánkban 1925-
ben köszöntötték először hivatalos ünnepségen 
az édesanyákat és a nagymamákat. 1928-tól egy 
miniszteri rendelet hatására bekerült az iskolai 
ünnepségek sorába. Azóta készülnek versekkel és 
saját készítésű ajándékokkal anyák napjára az 
óvodások és a kisiskolások. 

 

 

MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 
Gyermeknap 

 

 

 
Magyarországon már az 1900-as évek elejétől tar-
tottak gyermeknapot. Az ünnep csak azután lett 
nemzetközi, hogy az ENSZ Közgyűlése 1954-ben 
határozatban javasolta egy olyan egyetemes gyer-
meknap kijelölését, amelyen a gyermekek közötti 
testvériség és megértés, a világ gyermekeinek jó-
létét elősegítő események kapnak hangsúlyt. A 
határozatban erre egy szabadnapot javasoltak, 
hogy a családok együtt ünnepelhessenek. Így lett 
hazánkban minden év május utolsó vasárnapja a 
gyermekeké. 
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A környezetvédelmi világnapon arra a Stockholmban megrende-
zett Ember és bioszféra című ENSZ környezetvédelmi világkon-
ferenciára emlékezünk, mely 1972. június 5-én kezdődött. Ezen 
a napon különböző rendezvényekkel hívják fel a figyelmünket a 
környezet védelmére, a környezetszennyezés következménye-
ire és a megelőzés fontosságára. 

 
 

JÚNIUS 5. 
Környezetvédelmi világnap 
 

 

JÚNIUS 6. 
Pünkösdhétfő 

 
 
 
Pünkösdhétfő hét héttel követi a húsvéthétfőt. Már nem része a 
húsvéti ünnepkörnek. A protestánsok egy része ezen a napon az 
egyház születésnapját ünnepli, a katolikusok azonban Ferenc 
pápa 2018-as döntése óta a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház 
Anyja ünnepeként tartják számon. Hazánkban 1993 óta munka-
szüneti nap. 
 

 
 
 
 
Hazánkban 1952 óta ünneplik június első hétvégéjén a pedagó-
gusokat. Ezen a napon adták át a kiváló tanítói és tanári okleve-
leket. Napjainkban a kiemelkedő oktatói és pedagógiai munkát 
Eötvös József-, Szent-Györgyi Albert-, Apáczai Csere János-, 
Brunszvik Teréz- és Németh László-díjakkal ismerik el. Számos 
iskolában a pedagógusnap előtti pénteken virággal köszöntik ta-
náraikat a gyerekek. 

JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 
Pedagógusnap 

 
 

 
 
 
Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja 
https://jelesnapok.oktatas.hu/ 
 
 

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

 

„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem ma-
gamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban já-
tékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó embe-
rektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játé-
kos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös élet-
feltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét sze-
gik, megszűnjenek.” 

(József Attila) 

 

A játék segíthet a mozgásfejlesztésben, a beszéd-
készség alakulásában, a szókincs gyarapításában. 
Hozzájárulhat az önismerethez, nevelhet türe-
lemre, együttműködésre, alkalmazkodásra és ki-
tartásra. 

A játékos környezet és a teljesítendő feladatok 
egyik nagy előnye, hogy azonnali visszacsatolást is 
kaphatunk az eredményről. A pedagógiai eszköztár 
bővítéséhez egy ilyen új lehetőséget ajánlunk 
alábbi rejtvényünkkel. 

 

Aktuális feladványunk a Wordle magyar verziója, a 
Szózat játék szabályrendszerét követi. 

Ezt az ötbetűs netes szókeresőt eredetileg egy 
brooklyni szoftverfejlesztő, Josh Wardle készítette 
a partnerének. Tavaly októberben jelent meg és 
mára népes rajongótábora lett. A népszerű játék 
(net)világhódító útja során született meg a Wordle 
nyílt forráskódú hazai változata, amiben szintén 
ötbetűs szavakat kell kitalálni, nyolc lehetőségből.  

Feladványunk a https://szozat.miklosdanka.com 
oldal révén készült (ahová az oldal – mindenki szá-
mára elérhető – aznapi rejtvénye is felkerül) és a 
nagyon egyszerű szabályrendszer is ott olvasható. 

 

A mi ötbetűs szójátékunk az alábbi linkre kattintva érhető el: 

https://szozat.miklosdanka.com/#s=TEFQT0s%3D&c=SsOhdHN6YW5pIGrDsyE%3D 

Aktuális rejtvényünkhöz felhőtlen kikapcsolódást kívánunk! 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG 

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

 E-mail-cím: 
pokszeged@oh.gov.hu 

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

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

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