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I.

A KARI TANÁCS ÜLÉSEI
Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2007. június 28-án, 2007. szeptember 6-án ülést
tartott. A napirend a következő volt:
2007. június 28.
1. Személyi ügy
Adjunktusi pályázatok véleményezése (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és
hivatalvezető)
2. Javaslat szakirányú továbbképzések indítására (előterjesztő: dr. Homor Géza dékánhelyettes)
3. Javaslat az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája pedagógiai programjának elfogadására (előterjesztő: Ravasz Viktória
igazgató helyettes)
4. Egyebek
2007. szeptember 6.
1. Javaslat a tanári mesterszak és a Karon indítandó szakképzettségeinek elfogadására (előterjesztő:
dr. Homor Géza dékánhelyettes)
2. Egyebek

II.

HATÁROZATOK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
KARI TANÁCSÁNAK
2007. június 28-án tartott ülésén
hozott HATÁROZATAI
1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 73/2007. VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a módosított
napirendi pontok tárgyalását.
2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 74/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja Wéber Péter
adjunktusi kinevezését a Román Nyelv és Irodalom Tanszékre.
3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 75/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja Szabó Tamás
adjunktusi kinevezését a Rajz-művészettörténet Tanszékre.
4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 76/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 0 igen, 11 nem, 1 tartózkodás titkos szavazattal nem fogadja el Lovász
Gabriella adjunktusi kinevezését az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékre.
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5. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 77/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az Animátor
szakirányú továbbképzési szak indítását.
6. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 78/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Személyi
edző szakirányú továbbképzési szak indítását.
7. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 79/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Wellness-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítását.
8. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 80/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Társadalompolitika szakirányú továbbképzési szak indítását.
9. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 81/2007. (VI. 28.)
KT. számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) alapszak létesítését.
10. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 82/2007. (VI. 28.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja az SZTE Juhász
Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája pedagógiai programját.
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
KARI TANÁCSÁNAK
2007. szeptember 6-án tartott ülésén
hozott HATÁROZATAI
1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 83/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi
pontok tárgyalását.
2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 84/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az andragógus
tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A”
lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 85/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az egészségfejlesztés tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári
szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 86/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az életviteli és
gyakorlati ismeretek tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
5. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 87/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az ember és társadalom műveltségterületi tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem
vonatkozik a tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
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7. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 88/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az ének-zene
tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A”
lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
8. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 89/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a kollégiumi
nevelőtanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári
szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
9. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 90/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a
könyvtárpedagógia-tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
10. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 91/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a minőségfejlesztés-tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári
szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
11. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 92/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a multikulturális
nevelés tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári
szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
12. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 93/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a nyelv és beszédfejlesztő tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a
tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
13. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 94/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a román nemzetiségi és romántanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a
tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
14. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 95/2007. IX. a6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a szaktárgyat
idegen nyelven oktató tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
15. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 96/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a szlovák nemzetiségi és szlovák tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
16. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 97/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a tanulási és
pálya tanácsadási tanári szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A” lap elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
17. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 98/2007. IX. 6.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja a technika tanári
szakképzettség indítási kérelmének elfogadását. A határozat nem vonatkozik a tanári szak „A” lap
elfogadására, mivel az nem áll a Tanács rendelkezésére.
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III.

K ÖZLEMÉNYEK
1. Minőségirányítási és minőségértékelési bizottság, Felsőoktatás és a gazdaság közötti kapcsolat
címmel a minőségirányítási és minőségértékelési bizottság kerekasztal beszélgetést szervezett 2007.
július 3-án, 10.00–13.00 óráig. A kar tanácstermében zajló rendezvény meghívott vendégei voltak: Prof.
Dr. Polónyi István, a Debreceni Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Dr. Szeri István,
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara elnöke, Dr. Farkas Katalin, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Vilmányi Márton az SZTE stratégiai igazgatója, Döbör András, a Szakképzési Továbbképzési és Távoktatási Központ igazgatója, Tóth Károly, önkormányzati képviselő, Dr.
Czédliné Bárkány Éva, mérési-értékelési szakértő, Dr. Kékes-Szabó Mihály egyetemi docens, pályaválasztási szakértő, Dr. T. Kiss Tamás főiskolai tanár, felnőttképzési szakértő, a Debreceni Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszék munkatársai. A beszélgetést
Dr. Homor Géza dékán-helyettes vezette. A rendezvény jelentős tanulságokkal szolgált a kutató, fejlesztő munkához, és előkészítette a két egyetem együttműködését a felsőoktatási minőség témában.
2. Diplomaátadó ünnepség 2007. Az SZTE JGYPK 2007. július 14-én a Belvárosi moziban tartotta a
2007. évi diplomaátadó ünnepségeit. Az ünnepségeken összesen: 144 nappali és 143 levelezős hallgató vette át a diplomáját. A díszelnökség tagjai: dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár, dékánhelyettes, dr. Békési Imre egyetemi tanár, karunk volt főigazgatója, Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezető, Mihály Illésné a tanulmányi osztály vezetője és Ament Balázs a Hallgatói Önkormányzat
elnöke. Az ünnepélyes zászlóbehozatal után a diplomásokat, vendégeket Jenei Emese 4. évfolyamos
pedagógia–művelődésszervező szakos hallgató köszöntötte. Az ünnepség bevezetéseként Reményik
Sándor: Csendes Csodák című versét előadja: Bencsik Aranka 3. évf. magyar–angol szakos hallgató.
Ünnepi beszédet mondott: dr. Tóth Szergej dékánhelyettes. Az ünnepi beszéd elhangzása után közreműködött a Give me Five énekegyüttes. A diplomákat átadta dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, majd az
emlékkönyvet Ament Balázs a Hallgatói Önkormányzat elnöke. A Hallgatói Önkormányzat elnöke oklevelet ad át, elismerésben részesíti azokat a hallgatókat akik 4 év alatt kiemelkedő közösségi munkát
végeztek: Fazekas Anett történelem–művelődésszervező, Szablics Péter testnevelés–rekreáció, Balázsi
Marietta művelődésszervező és informatika–könyvtáros, Dóda Regina művelődésszervező és informatikus könyvtáros szakon végzett hallgatóknak. Többéves hallgatói közéleti szervezőmunkájának elismeréséül Discipuli pro Universitate díjban részesült: Nagy Zoltán Péter karunk Hallgatói Önkormányzatának leköszönt elnöke. Az oklevelet dr. Tóth Szergej dékányhelyettes adta át. Az SZTE JGYPK által
meghirdetett Jó Tanuló – Jó Sportoló pályázaton: III. helyezést ért el: Németh Andrea III. évf. testnevelés–rekreáció szakos, Barka Nikoletta III. évf. testnevelés–rekreáció szakos hallgatók. II. helyezést ért
el: Csont Attila II. évf. testnevelés–rekreáció szakos hallgató. I helyezést ért el: Herczeg Szabolcs IV.
évf. testnevelés–rekreáció szakos hallgató.
Az SZTE JGYPK által meghirdetett Kiváló Tanárjelölt címet Sebők Renáta IV. évf. matematika–számítástechnika szakos hallgató és Szél Alexandra hallgató nyerte el. Az ünnepség a Szózat elhangzásával
ért véget.
3. Egységvezetői Értekezlet. dr. Nánai László tanszékvezető egyetemi tanár, az Egységvezetői testület elnöke 2007. augusztus 8-án hívta össze az SZTE JGYPK egységvezetői értekezletét. A napirend
a következő volt: 1. A 2006/2007-es tanév értékelése, a 2007/2008-as tanév feladatainak ismertetése.
(előterjesztő: dr. Galambos Gábor dékán) 2. Egyebek
4. Ünnepélyes tanévnyitó. 2007. szeptember 1-jén tartotta ünnepélyes tanévnyitóját az SZTE JGYPK
a Belvárosi moziban. Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes köszöntő szavai után ünnepi beszédet mondott:
dr. Galambos Gábor dékán. A dékán úr ünnepi beszéde után került sor az elsőévesek ünnepélyes fogadalomtételére. Az SZTE részéről dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes tisztelte
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meg karunkat. Kinevezéseket jelentett be Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és hivatalvezető.
Az elsőéveseket köszöntötte Ament Balázs a HÖK elnöke. Az ünnepség színfoltjaként a gyakorló általános iskolánk növendékei adtak műsort. Az ünnepség dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs
dékánhelyettes Tanmese az emberről és a világról című zárszavával és a szózattal zárult.
5. Demokratikus állampolgárságra nevelés. Pedagógiai folyamatok és módszerek címmel előadás
hangzott el 2007. szeptember 26-án délután 4 órától 6 óráig a kar dísztermében. Az előadást vita követte. A rendezvény az Állampolgári Részvétel Hete – Tégy egy részt az egészhez! című nemzetközi
eseményekhez kapcsolódott. A Central and Eastern European Citizens Network keretében az előadást
Dr. Farkas Olga, főiskolai tanár tartotta, vitavezető Dr. Démuth Ágnes, főiskolai docens volt. A rendezvényen jelen voltak: a felsőoktatás kutató-oktató szakemberei, középiskolai és általános iskolai tanárok,
önkormányzati képviselők, civil szervezetek munkatársai és a kar pedagógusjelöltjei.
6. Pedagógus szolgálati emlékérem, méltatások. Az oktatási miniszter Pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott a főiskolán végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért az alábbi oktatóknak:
Dr. Balázs József főiskolai adjunktus, Tanítóképző Intézet. Oktató-nevelő munkája mellett 1984–1988ig volt személyzeti vezető, 1995–2000-ig főtitkár, majd 2000-től jogi tanácsadói feladatokat is ellátott és
a Tanítóképző Intézetben folytatta oktatói tevékenységét. Magasfokú szakmai képzettséggel rendelkezik, ismereteit naprakészen tartja, magyar vagy német nyelvű jogi témájú kurzusait a hallgatók szívesen
választották. A kollega szívesesen és sokszor végzett társadalmi munkát, vállalt külön feladatokat a Tanárképző Főiskola, később Pedagógusképző Kar hírnevének öregbítéséért.
Dr. Bíró Zoltán főiskolai tanár, Magyar Irodalom Tanszék. 1969 óta publikál különböző irodalmi illetőleg
társadalom-politikai lapokban, folyóiratokban, eddig mintegy 100 publikációja jelent meg. Főleg a Tiszatáj, a Forrás, a Napjaink, a Kortárs, a Hitel, a Látóhatár közölte írásait. 1988-ban a Hitel című irodalmi,
társadalmi, kulturális folyóirat alapító-szerkesztője, mintegy 4 éven keresztül szerkesztette is a folyóiratot. A tanár úr rendszeresen előadásokat tart hazai és külföldi tudományos konferenciákon. Publikációi jelentek meg lengyelül, spanyolul, japánul is. Tagja a Tiszatáj Kuratórium Alapítványának. Szakmai
tevékenysége kétirányú; egyfelől magyar irodalomtörténettel, másfelől eszmetörténettel foglalkozik.
Dr. Bonifert Domonkosné (dr. Bottyán Katalin) főiskolai docens, Fizika Tanszék. Oktató-nevelő munkáját mint a tanszék szakmetodikusa korszerűen, színvonalasan végzi. Szakmódszertani előadásai,
szemináriumai új és korszerű szemléletűek, messzemenően tartalmazzák a közoktatás, ezen belül a fizika oktatásának legújabb eredményeit. Munkájára az igényesség, megbízhatóság, következetesség
jellemző. Szerzője és társszerzője a jelenleg is érvényben lévő általános iskolai tankönyveknek. 1992
óta a tanárok és diákok körében népszerű Fizika tanítása c. módszertani folyóirat főszerkesztője és
egyúttal az Öveges József Alapítvány kuratóriumának is elnöke. Igazi tanár példakép.
Császi Anikó szakvezető tanító, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája. Nevelő-oktató munkája 28 év alatt végig példaadó volt.
Oktató-nevelő munkája eredményeként több generáció tanult írni és olvasni a kolleganőtől, a szülők
sokszor választották iskolánkat, hogy gyermekük tanító nénije Császi Anikó legyen. Tanítványai különböző szintű versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el az évek során, de a kolleganő nemcsak
a tehetséggondozást tartotta nagyon fontosnak, hanem kiemelkedően foglalkozott azokkal a kisgyermekekkel, akik valamilyen területen lemaradást mutattak. Az utóbbi években szakvezető tanítóként irányította a jelöltek munkáját, valamint sokat segített az iskolavezetésnek az újonnan érkezett tanítók iskolánkba történő beilleszkedésében.
Fodor Istvánné (Mornailla Mária) szakvezető tanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája,
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája. Nevelő-oktató munkája 26 év alatt
végig példaadó volt. Közel két évtizede a matematika munkaközösség vezetője, vezetői munkája mindig példaértékű volt. Több alkalommal módszertan gyakorlatot vezetett főiskolai hallgatóknak, a Mate-
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matika tanszék elismeréssel szólt erről a tevékenységéről. Tanítványai a 26 év alatt kiemelkedő versenyeredményeket értek el a városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken. A kolleganő szívesesen és sokszor végzett társadalmi munkát, vállalt külön feladatot a gyakorlóiskola hírnevének öregbítéséért.
Dr. Gyetvai György főiskolai tanár, Testnevelés és Sporttudományi Intézet. Kitűnő felkészültségű testnevelő tanár és sportszakember, aki elméleti és gyakorlati eredményességen túl kiváló vezetői és szervező képességgel is rendelkezik. Atlétikai dobószámokban kilenc válogatott versenyzőt nevelt (közülük
kettő olimpikon), valamint tanítványai hét felnőtt magyar bajnoki címet szereztek. Kutatói munkássága
során hazai és nemzetközi kutatócsoportok tagjaként több szakmai úton és vizsgálatban vett részt,
rendszeresen előadásokat tartott hazai és külföldi konferenciákon. Jelentős számú színvonalas publikáció bizonyítja, hogy számára az alkotó munka is fontos szereppel bír. Dr. Gyetvai György 44 éves testnevelő tanári pályafutása, benne 23 éves vezetői tevékenysége példaértékűnek tekinthető a szakmában.
Dr. Gyémánt Ivánné (dr. Pintér Csilla) főiskolai docens, Magyar Irodalom Tanszék. Tanári gyakorlata
nyomán szerzett módszertani, műelemzői tapasztalatait tankönyvek és oktatási segédanyagok írásánál
kamatoztatta. Korszerű tartalmuk és esztétikus kivitelük elismeréseként a Hundidact nemzetközi tankönyvkiállítás bronz-díját nyerte el. Már a hetvenes évek közepétől színháztörténeti kutatásokat folytatott, színháztörténeti tanulmányokat, művész-pályaképeket, kritikákat, ismertetőket jelentetett meg
rendszeresen. Kilenc komolyabb színháztörténeti és zenei vonatkozású kiállítást rendezett. Dolgozik az
egyik legrégebbi irodalmi társaság, a szegedi Dugonics Társaság vezetőségében.1990 óta vezette a Magyar Irodalom Tanszék hallgatóiból szervezett Irodalmi színpadot. Közéleti tevékenységét 1997 tavaszán Szegedért Emlékéremmel jutalmazták. 2001-ben felkérték a Szegedi Operabarátok Egyesületének
tagjai az elnöki teendők ellátására.
Dr. Harmat Márta főiskolai tanár, Német Nyelv és Irodalom Tanszék. Kutatási területe: összehasonlító
műfajtipológiai vizsgálódások főleg 18–19. századi német és orosz irodalmi szövegek alapján. A felvilágosodás kori német és orosz óda témában szerzett PhD-fokozatot 1996-ban. E tárgykörben, valamint
regénykutatási témákban számos publikációja jelent meg. Hazai és nemzetközi fórumok (Bamberg,
Bécs, Innsbruck, Moszkva, Párizs, Poznan stb.) előadója. Többször végzett kutatásokat német, osztrák
és orosz egyetemeken. Tagja több magyar és külföldi tudományos társaságnak. 1983 óta oktatója a karnak, 1998 óta főiskolai tanár a német nyelv és irodalom tanszéken. A levelezőképzés felelőse volt a tanszéken.
Dr. Herzfeld Rozália főiskolai docens, Kémia és Kémiai Informatika Tanszék. Oktatómunkája szerteágazó: A biológia fizikai és kémiai alapjai és a Környezeti kémia tárgyak előadásait tartotta, valamint
Szervetlen kémia és analitikai kémia gyakorlatot vezetett. Oktatási feladatainak sorából külön említést
érdemel az a munka, amelyet a környezetvédelem képzés részét képező Környezeti kémia tárgy bevezetése, tematikájának kidolgozása, a hallgatók felkészülését segítő korszerű jegyzetek megírása terén végzett. A diákok iránti nyitottságát, segítőkészségét, lelkiismeretes nevelőmunkáját ismerte el a hallgatóság javaslata alapján adományozható „Az év oktatója” (199) cím. Mindezek mellett tudományos
publikációs tevékenysége is jelentős.
Horog Emília főiskolai adjunktus, Matematika Tanszék. Oktatási tevékenysége elsősorban a leendő
általános iskolai matematika, illetve számítástechnika tanároknak a differenciál és integrálszámítás, valamint a többváltozós függvények elméletébe való beavatására irányult. Oktató munkáját nemcsak a magas szintű szakmaiság, hanem példaértékű tanári előadásmód is jellemzi. Hallgatói precíz és önmagával és diákjaival szemben is igényes gyakorlatvezetőnek ismerték meg. A szintetizáló szemináriumok
vezetőjeként nagy segítséget adott a tanári záróvizsgára készülő hallgatóknak. A Hallgatói Fegyelmi Bizottság elnöki tisztségét körültekintő lelkiismeretességgel látta el.
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Dr. Kaszab Imre főiskolai tanár, Földrajz Tanszék. Kutatási területei: A természeti erőforrások építésföldtani adottságai, a folyók talajvízre gyakorolt hatásainak folyamatos megfigyelése és vizsgálata. A Maros hordalék-kúpjának vízbeszerzési lehetősége, a dél-alföldi rétegvizek vízminőségi elemzése, különös
tekintettel a metántartalomra és annak változékonyságára. A rétegvizek környezetföldtani összefüggéseinek kutatása, különböző veszélyességű hulladékok dél-alföldi elhelyezési lehetőségének analizálása. 1988 óta oktatója a karnak, 1988–1993-ig a tanszékvezetői tisztségét is ellátta.
Dr. Kristó Gyuláné (dr. Fábián Ilona) főiskolai tanár, Magyar Nyelvi Tanszék. A nyelvészet több területén is oktatott a tanszéki szükségleteknek megfelelően: nyelvművelést, helyesírást, leíró szófajtant és
alaktant, nyelvjárástant, nyelvtörténetet, szociolingvisztikát, jelentéstant. Oktatási munkájában mindig
hallgatócentrikus volt: igyekezett szemléltető anyagokkal (magnetofon, térképek, atlaszok, táblázatok)
és tesztekkel segíteni a szemináriumi problémamegoldó feladatokat. Hallgatói közül többen helyi és országos tudományos diákköri konferenciákon eredményesen szerepeltek, maga pedig majd másfél évtizede a főiskola magyar nyelvészeti TDK-csoport tanár vezetője. Részt vett a két éve indult tanító szak
tematikájának kidolgozásában, és oktat is a szakon alapozó és műveltségterületi tárgyakat.
Lepahinné dr. Murai Teréz Katalin főiskolai adjunktus, Magyar Nyelvi Tanszék. Az Orosz Nyelv és
Irodalom Tanszéken nyelv- és stílusgyakorlatot, szövegolvasást, üzleti nyelvi fordítást és tolmácsolást,
orosz kultúrát, a Magyar Nyelvi Tanszéken pszicholingvisztikát, helyesírást, beszédművelést tanított.
Egyetemi doktori értekezését a gyermekkori magyar–orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságairól
írta. Későbbi kutatásai és publikációi is valamiképpen e témákhoz kapcsolódtak, illetve az itt felvetett
problémákat szélesebb körben vizsgálta. Kiváló érzékkel megáldott jó pedagógus.
Mocsai Zoltánné (Vedres Zsuzsanna) szakvezető tanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája. Nevelő-oktató munkája 22 év
alatt végig példaadó volt. Több mint két évtizeden át a történelem munkaközösség vezetője, vezetői
munkája mindig példaértékű volt. A Történettudományi tanszék elismeréssel szólt a szakvezetői tevékenységéről. Tanítványai a 22 év alatt kiemelkedő versenyeredményeket értek el a városi, megyei és
országos tanulmányi versenyeken. A kolleganő szívesen és sokszor végzett társadalmi munkát, vállalt
külön feladatot a gyakorlóiskola hírnevének öregbítéséért, az iskolai ünnepségek egyik fő szervezője és
lebonyolítója volt.
Dr. Petrusán György főiskolai tanár, Román Nyelv és Irodalom Tanszék. Kutatási területe: a román–
magyar kulturális, irodalmi, történelmi kapcsolatok, Miahi Eminescu munkássága, Iosif Vulcan és a Familia c. folyóirat kapcsolata, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc román–magyar vonatkozásai, nemzeti és etnikai kisebbségi kérdés Kelet-Közép-Európában. Ezekben a témákban jelenleg is
kutatásokat folytat, számos nemzetközi publikáció, 3 kötet és számos tankönyv, egyetemi/főiskolai jegyzet szerzője. Megalapítója, felelős kiadója a Convieţuirea–Együttélés című kétnyelvű kulturális-tudományos folyóiratnak. Mint kisebbségi politikussal az 1980-as évektől számos hazai és külföldi interjút készítettek vele az írott és elektronikus sajtóban. A hazai románok kutatóintézetének egyik megalakítója
és az intézet történelmi szekciójának vezetője (1992 óta).
Pungor Miklós főiskolai docens, Testnevelés és Sporttudományi Intézet. Kiváló felkészültségű oktató,
sokoldalú szakember. Odaadó oktató-nevelő munka mellett kiemelkedő országos szintű sportszakmai
eredményeket ért el kosárlabda és teke sportágban. Vezetésével a főiskola kosárlabda csapata az NB
I-be került, majd a Szeged városi csapattal egyesülve a SZEOL irányításával a Magyar Népköztársaság
Kupa III. helyezését ért el, valamint elnyerte a Vidék Legjobb Csapata címet. 1991-ben a Postás SE
Teke csapata vezetésével az ország legjobb csapatai közé került. Ifjúsági versenyzői közül két tanítványa világbajnokságot nyert. 39 éves testnevelő tanári és oktatói pályafutása példaértékűnek tekinthető
a szakmában.
Dr. Szabó Józsefné (dr. Bozóki Mária) főiskolai docens, Magyar Nyelvi Tanszék. Dr. Szabó Józsefné
hosszú általános iskolai és középiskolai tanítási gyakorlat után több mint 20 évvel ezelőtt kapcsolódott
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be a Magyar nyelvi tanszék munkájába, hogy az anyanyelvi tantárgypedagógia tárgy oktatásában részt
vegyen. Gazdag tanári tapasztalat, megértő de következetes igényessége, lényéből fakadó nyugodtsága az igazi pedagógusszemélyiség példáját mutatta fel tanítványainak. Eközben szinte észrevétlenül,
arra nevelt, hogy a múlt nélkül nem képzelhető el a jövő – a magyar népi kultúra kutatásának és bemutatásának kiváló egyéniségeként építette be a leendő magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók
lelkébe a magyarság értékeit. Példa volt hallgatói és munkatársai előtt, mert tudta, hogy a pedagógus
olyan ember, aki diófát ültet. Nem magának, a fiának.
Dr. Szegfű László főiskolai tanár, Történettudományi Tanszék. Kutatási területe a középkori magyar
művelődéstörténet, történeti segédtudományok. Száznál több tanulmánya jelent meg középkori magyar
történelemből, heraldikából, helytörténetből. Az államalapítás millenniumára jelentette meg Szent Gellért teológiai művét az első teljes magyar fordítással. Világszerte (20 nyelven) bemutatott heraldikai kiállítást tervezett, s jelentős szerepe volt a magyar települések címertára megjelentetésében. Számos
történeti egyesületnek és szervezetnek tagja, 1992 óta elnöke a MTT Csongrád Megyei és Szegedi
Csoportjának. A Belvedere Meridionale felelős kiadója. Széchenyi professzori ösztöndíjas. 1989 óta főiskolai tanár, a Történettudományi Tanszék vezetője volt.
Dr. Szilassi Lajos főiskolai docens, Matematika Tanszék. Oktatói tevékenységében mindig nagy hatékonysággal törekedett arra, hogy szakmai területének a legfrissebb eredményeit és módszereit megismerjék, és a mindennapok gyakorlatában kamatoztassák hallgatói. Az átadott tudás alapján hallgatói,
a tanárképző főiskolák matematikai feladatmegoldó versenyein, és az országos tudományos diákköri
konferenciákon szép eredményeket értek el. A számítógépeknek a matematikaoktatásban betöltött szerepét korán felismerve élen járt az adott kor technikai lehetőségeinek megfelelő szoftverek fejlesztésében és alkalmazásában. Ezen a téren szakmai körökben a matematikaoktatás egyik országosan, sőt
határainkon túl is elismert meghatározó egyénisége. Nevéhez fűződő geometriai konstrukció, az un.
„Szilassi-poliéder” alapján készült egy – korlátozott példányszámú – tömör, réz kisplasztika, melyet
a New York-i Rockefeller Alapítvány kuratóriumi tagjai kapnak megbízatásuk lejártakor. Ugyancsak
e konstrukció alapján készült egy több mint egyméteres, rozsdamentes krómacél szobor, amely Fermat
szülőházának udvarán került felállításra.
Dr. Szoboszlai Ildikó főiskolai tanár, Német Nyelv és Irodalom Tanszék. Kutatási területe: a szintaktikai
szinonímia elméleti kérdéseinek és a szinonimák típusainak vizsgálata a mai német nyelvben. E témából szerzett PhD-fokozatot 1998-ban. A fenti témáról, valamint a német mondattan különböző területeinek magyar nyelvvel történő kontrasztív vizsgálatának eredményeiről számos publikációja jelent meg
hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Külföldi egyetemeken is tartott előadásokat. Számos hazai és
nemzetközi konferencián szerepelt. Többször volt ösztöndíjas tanulmányúton Németországban és Ausztriában. Munkája során a tanszékvezető-helyettesi teendőket is ellátja.
Dr. Szögi Istvánné (dr. Szidorova Olga) főiskolai adjunktus, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék. 1972ben került a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Orosz nyelv és Irodalom Tanszékére technikusként, majd
1976-tól tanársegédi, 1981-től adjunktusi kinevezést kapott. Oktató munkáját lelkiismeretesen, megbízhatóan végezte. Oktatott nappali és levelező tagozaton is, ahol előadásokat tartott fonetikából és beszédgyakorlatokat vezetett valamennyi évfolyamon. Mint orosz anyanyelvű mindig sok segítséget nyújtott a kollegáknak és hallgatóknak egyaránt.
Dr. Varga István főiskolai tanár, Tanítóképző Intézet. Kutatási területe a családi szocializáció vizsgálata, a családi életre nevelés. E témában jelentek meg publikációi a neveléstudományi tanszék által
megjelentetett kötetekben és más szakfolyóiratokban. Több önálló kötet szerkesztője, legutóbb 2004ben jelent meg a Neveléselmélet alapkérdései c. tanulmánykötet, melynek egyik szerzője és szerkesztője. Tevékenyen részt vett a Főiskola vezetésében több ciklusban főigazgató-helyettesként, illetve főigazgatóként. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a szegedi pedagógusképzés kiteljesítésében, kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a Karon 1999-től ismét folyik tanítóképzés, 2002-ben pedig elindult
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a gyógypedagógus képzés. Meghatározó munkát végzett e képzések pedagógiai programjának kidolgozásában, fejlesztésében, a gyakorlati képzések szervezésében, a közoktatásban dolgozó pedagógusok
továbbképzési programjainak elvi és gyakorlati irányításában.
7. Tanári kinevezések. A kar Dékánja, hagyományainknak megfelelően a kar címerét ábrázoló aranyjelvényt nyújt át új főiskolai tanárainknak. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa főiskolai tanár kinevezésre javasolta az alábbi oktatóinkat: dr. Petróczi Erzsébetet, a Pszichológia tanszékünk tudományos főmunkatársát. Kinevezési okmányát a Magyar Köztársaság miniszterelnökétől fogja átvenni. A tanárnő végzettsége többrétű, egymást jól kiegészítő területekre terjed ki. Pszichológusi diplomával rendelkezik, ez egészül ki klinikai szakpszichológusi végzettséggel, emellett még gyógypedagógusi diplomája is van, amelyhez pedagógia szakos előadói diploma is kapcsolódik. Jelentős szaklapokban jelennek meg írásai és megjelenés alatt áll a Kiégés? Elkerülhetetlen című monográfiája is. Figyelemre méltó
tudományszervezői tevékenysége, de ő maga is több nemzetközi és hazai konferencia előadója. 2003ban szerezte meg PhD fokozatát. Kollégáival, hallgatóival nyitott, támogató kapcsolatot alakított ki. dr.
Pitrik Józsefet, a Technika tanszék főiskolai docensét. Kinevezési okmányát a Magyar Köztársaság
miniszterelnökétől fogja átvenni. Matematika műszaki ismeretek szakos általános iskolai tanári, okleveles gépészmérnöki és okleveles környezetvédelmi szakmérnöki diplomákat szerzett. Egyetemi doktori
fokozatát az ELTE-n, PhD fokozatát a Pécsi Tudományegyetemen védte meg. Jelenlegi kutatási témái:
Napkollektorok alkalmazása; Gépjárművek légszennyezése; Közlekedés városökológiai hatásai. Általános iskolai Technika és Informatika tankönyvcsalád alkotó szerkesztője, felsőoktatási jegyzetek és tanulmánykötetek szerzője, szerkesztője. 1982-től a Technika tanszék oktatója. Jelenleg főiskolai docensként és a JGYF Kiadó menedzserigazgatójaként dolgozik. A Mérnökkamara, a Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja, a Tankönyvesek Országos Szövetségének társelnöke. Hitvallása: Az ember egyik fő
mozgatóereje a kreativitás, a konstruálás, az alkotás szenvedélye. Nincs szebb annál, ha a környezetben érzékelt problémák feloldására újat hozunk létre. Az összefüggések feltárása, a célok megfogalmazása, a tervezés, a modellezés és a kivitelezés folyamata az élet minden területén, így a pedagógiai
munkában is fáradtságos, de örömteli tevékenység. Kövessük ezt az utat.
8. Tudományos díjak. Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat kimagasló tudományos eredmények, vagy
azok sikeres alkalmazásai, valamint a felsőoktatásban nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként
tudományos díjakat adományoz. Ezek egyike a Budó Ágoston díj, melyet a társulat azon tagjának ítél
oda, aki az optika, molekuláris fizika vagy a kísérleti fizika területén kimagasló eredményt ér el. Az idei
díjat a lézerfény-anyag kölcsönhatás kutatási témában elért eredményeiért, elsősorban a lézeres folyadékfázisú fémleválasztási eljárás kidolgozásáért dr. Nánai László professzor úrnak ítélte oda.
9. Országos Tudományos Diákköri Tanács Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a diákköri
munkát támogató tevékenysége, kiemelkedő témavezetői és tudományszervezői munkájáért Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette Barátné dr. Hajdu Ágnest, a Könyvtártudományi Tanszék
tanszékvezető főiskolai tanárát. A Mestertanár Aranyérem kitüntetés átadására 2007. november 12-én,
a Magyar Tudományos Akadémián, széleskörű nyilvánosság előtt kerül sor.
Barátné dr. Hajdu Ágnes 1977 óta vesz részt a szakmai utánpótlást biztosító könyvtárszakos hallgatók
oktatásában; oktatott tárgyai az osztályozás – információkereső nyelvek, a kommunikáció és informatika, könyvtári menedzsment, adatbázis építés. Tudományos és szakmai munkásságát, előadásait, könyveit, tanulmányait itthon is, külföldön is elismerés fogadja. Számos szakmai szervezetben dolgozik, többek között a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elnöke. 1973 óta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Az MKE elnökségének munkájában 2003. óta vesz részt, a legutóbbi tisztújítás
óta az egyesület alelnökeként tevékenykedik, elsősorban nemzetközi kapcsolatok ápolásáért felelős.
2005. óta az IFLA Tudásmenedzsment Szekciója állandó bizottságának tagjaként, 2006-tól titkáraként
sokat tesz a magyar könyvtárügy pozitív megítéléséért nemzetközi szinten is.
10. Díszoklevelek átadása. 2007. szeptember 1-jén 13 órakor a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa nevében dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, a kar dékánja kö-
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szöntötte azokat a pedagógusokat, akik évtizedeken át munkálkodtak az ország felnövekvő nemzedékeinek nevelésében, és akik közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat, akiknek a munkássága ma is hat tovább a magyar társadalomban. Ebben az évben a JGYPK Tanácsa 7 rubin 15 vas, 34
gyémánt és 162 arany, összesen 218 díszoklevelet adományozott. Az ünnepeltek közül a Kar Dísztermében 85-en vették át személyesen díszoklevelüket. A többiek már korábban megkapták lakóhelyük
önkormányzatának pedagógusnapi ünnepségén.
11. Individuálpszichológia a gyakorlatban. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus képző Intézet dr. Petróczi Erzsébet főiskolai tanár szervezésében Individuálpszichológia a gyakorlatban című előadásokat
szervezett az SZTE JGYPK Dísztermében. Az őszi félév előadásai 2007. szeptember 11–13, október 2,
9, 16, november 6, 20. Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi előtérbe. E szociálpszichológiai, humanisztikus beállítódás napjainkban különösen időszerű. Az IP a tudományos emberismerethez sok támpontot adott. Adler véleménye: az egyén minden erejével arra törekszik, hogy az
embertársaival való együttélés összefüggéseit keresse, s azon belül saját biztonságát megtalálja. De
mitől függ életünk biztonsága? Mi határozza meg életünket? Az, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk
elé! S mi áll a cél mögött? A sikerorientáltság! Lássuk ennek IP szemléletű fejlődéslélektanát: az újszülött világrajövetelekor egyedül életképtelen, magatehetetlen. A kisgyermek sokszor találja szemben magát a feladatokhoz mért elégedetlenségével; majd növekedvén ismeretei bővülésekor, a világegyetemhez mért parányi mivoltával. Mondhatnánk: a kisebbértékűség érzése velünk fogant. Azonban a gyermek felé sugárzó szeretet, fontosságérzés és bizalom bátorságot ad, egyre nehezebb feladatokra sarkall. Gyermekkortól kezdve tehát az ember törekvése mögött ott áll, hogy ne kelljen kisebbrendűnek
éreznie magát. Ez ellen küzd, ezt igyekszik kompenzálni. Közben alakul a helyes önértékelés. A feladatok, a munka elvégzése maximális igényességgel történik. Az egyénben pozitív közösségi érzés
alakul ki. Formálódik az egészséges, sikeres életstílus. A tavaszi félévben elindított „Fejezetek az individuálpszichológia területéről” című nagysikerű kurzus folytatódik az őszi félévben is. Az előadók többsége a gyakorlatból érkezik, ami egyben a kurzus erőssége. Az előadók a gyakorlati munkájuk terén
összegyűlt tapasztalatokat adják tovább. Ez a hallgatók gyakori elvárása egy-egy tantárggyal kapcsolatban. A legtöbb előadó lehetőséget biztosít a témával kapcsolatos kérdések megvitatására is. Az őszi
félév előadói: Vajda Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Neveléstudományi Tanszék, egyetemi docens Benczéné Tímár Irén Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ, pszichológus, szupervizor Kárpáti Gyöngyvér ideggyógyász pszichoterapeuta főorvos, Magyar Individuálpszichológiai Egyesület tiszteletbeli elnöke Birizló-Szabó Irén Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, individuálpszichológiai módszerspecifikus terapeuta Farkas Olga SZTE JGYPK, Neveléstudományi Tanszék, főiskolai tanár Csomortáni Zoltán
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Ph.D. hallgató Petróczi Erzsébet SZTE JGYPK Gyógypedagógusképző Intézet, főiskolai tanár, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, szupervizor Kis Bernadett
SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék, főiskolai tanársegéd A két féléves kurzussal
a hallgatók a 2008. március 7–8-án, a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon megrendezésre kerülő
XIII. Individuálpszichológiai Vándorgyűlés aktív és értő résztvevőivé válnak.
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IV.

N EMZETKÖZI KAPCSOLATOK
DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár 2007. 01. 02-től 06-ig Glasgowban, a National Youth Choir of
Scotland szervezésében megrendezésre kerülő „Mini music makers” zenei programot tanulmányozta.
A program célja, hogy a gyermeket születésétől kezdve, folyamatosan képezzék zenével. Egy sorozat
6 héten keresztül heti egy alkalommal 40 perc foglalkozást jelent, melyen maximum 8 gyermek és szülei
vesznek részt. A szülőknek a gyerekekkel együtt tanít mondókákat és gyermekdalokat. Egy alkalommal
10 rövidebb gyermekdalra is sor kerül. A program fejlesztő hatása bizonyított, amely során a zenével
a nyelvet, a mozgást és a koncentrációt javítja. Utazása költségeit a fogadó és önköltség biztosította.
JOÓ MARIANNA főiskolai adjunktus 2007. 01. 26-tól 28-ig Berlinben, a Freie Universität intézmény
vendége volt. A Socrates / Tematikus Hálózat (TNP3) workshop-ján a projekt magyarországi tapasztalatait és nemzetközi vonatkozásait vitatták meg. A regionális és a brüsszeli konferencia tematikáját kidolgozták és a szervezési feladatokat kijelölték. Utazása költségeit a projekt biztosította.
DR. PROPSZT ESZTER főiskolai docens 2007. 02. 14. és 16. között Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem szervezésében a „Germanistik ohne Grenzen” Internationale Tagung rendezvényen tartott előadást, melynek címe: „Über Grenzen der „schwäbischen” Identität” Utazása költségeit a tanszéki
keret és a fogadó biztosította.
DR. PAJOR ENIKŐ főiskolai docens 2007. 01. 17-től 30-ig az Université Nancy 2 intézmény Erasmus
vendégoktatója volt. Előadásának témakörei: Veille technologie dans la recherche documentaire; Les
nouvelles formes de l’organisation des conaissances; Depuis la Bibliotheca Corviniana jusqu’a la Bibliotheca Corviniana Digitalis etc Tanulmányozta a veille technologie kereténe belül a közös nyelvészeti,
információszervezési, modellezési lehetőségeket a láthatatlan web felhasználásával. Utazása költségeit
az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
GROSSMANN ERIKA főiskolai adjunktus 2007. 03. 16-tól 20-ig Athénban, az „ERASMUS IP LORENA
goes EUROPE: From Local, Regional and National Identities to Europen Identities” intenzívprogram
munkamegbeszélésén vett részt. „National, ethnic minorities – Stereotypes, attidudes and prejudice in
Hungary” címmel előadást tartott. A résztvevő tanszéki hallgatók munkáját is koordinálta, a projekt
résztvevőivel szakmai egyeztetéseket valósított meg. Utazása költségeit a projekt biztosította.
DR. ORDASI PÉTER főiskolai docens 2007. 03. 24. és 31. között Bergenben, a Hogskolen i Bergen
intézményben Erasmus vendégoktató volt. Előadásának címe: „Hungarian Music in the 20th Century”
Kóruspróbákon, hangképzés órákon és hangversenyeken vett részt. Utazása költségeit az Erasmus
projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. ZVARA EDINA főiskolai tanársegéd 2007. 03. 01-től 31-ig Eisenstadtban, a Schloss Esterhazy-ban
Esterházy Pál nádor könyveinek feldolgozásán munkálkodott. Annak a könyvgyűjteménynek a rekonstruálásán dolgozott, amelyet Esterházy Miklós nádor kezdett el gyűjteni, majd főként apja, Esterházy Pál
nádor gyarapított tovább. A könyvek feldolgozása során olyan hungarikumok kerültek elő, amelyekből
nincs eredeti példánya az Országos Széchényi Könyvtárnak sem. Ezekről részletes, pontos bibliográfiai
leírásokat készített. Utazása költségeit az Esterhazy Privatstiftung biztosította.
DR. KRÉSZ MIKLÓS főiskolai docens 2007. 03. 29-től 04.04-ig Tarragonában, a LATA 2007 konferencián vett részt. Előadást „Nondeterministic soliton automata with a single external vertex” címmel tartott.
Szakmai megbeszéléseket folytatott az Automataelmélet témakörében kutatást folytató külföldi szakemberekkel. Együttműködést készített elő az University of Western Ontario hasonló témában dolgozó
kutatócsoportjával. Utazása költségeit a kari külügyi keret és tanszéki keret biztosította.
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DR. NAGY MIKLÓS főiskolai docens 2007. 03. 29. és 04. 01. között Isztanbulban, a Grundtvig projekt
munkamegbeszélésén vett részt. Előadásának címe: „L’Europe et la Méditerranée au XIX–Xxe siecle
(La colonisation européenne)” A partnerországok témáinak bemutatására, értékelésére sor került, valamint egyeztették a program keretében megjelentetésre kerülő kiadvány közös szerkesztési elveit.
Utazása költségeit a kari külügyi keret és a Grundtvig projekt biztosította.
BELÁJSZKI NEVENKA szakvezető tanár 2007. 04. 10-től 16-ig Sibenikben, az IATEFL konferencián
vett részt. „Kompetencia alapú nyelvtanítás kisiskolás korban” címmel előadást tartott. Tanulmányozta
a kisgyermekkori nyelvtanítás, számítógépes nyelvoktatás módszertanát. Felvette a kapcsolatot a SOLE
Alapítvány munkatársával tanulóik angliai kiutaztatására nyelvtanulás céljából. Utazási költségeit a gyakorló iskolai keret biztosította.
DR. BARICZ ZSOLT főiskolai adjunktus 2007. 05. 11-től 18-ig Erdélyben az I. éves hallgatók számára
művelődéstörténeti tanulmányutat vezetett. Déva–Vajdahunyadvára–Nagyenyed–Torockó–Székelyudvarhely–Segesvár–Csíkszereda–Szárhegy–Marosvásárhely–Kolozsvár–Kalotaszeg könyvtárait, kastélyait, várait, templomait keresték fel. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 04. 12-től 18-ig Madridban, az Universidad Carlos III de Madrid Dpto. Biblioteconomia y Documentación Erasmus vendégoktatója volt.
Előadásokat a „Human Perception and Knowledge Organization” és az „Universal Decimal Classification” témakörökben tartott. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 04. 19. és 21. között az Universidad de León Área de Biblioteconomía y Documentación Facultad de Filosofia y Letras intézményben
megtartott 8th Conference of the ISKO Spanish Chapter rendezvényen vett részt. Előadásának címe.
„Heisenberg and the Structure of Concept – Content and Dimension” E konferencia a tartalmi feltárás
problémájával foglalkozó legjelentősebb fórum. Az interdiszciplinaritással foglalkozó konferencián az
ismeretszervezéssel kapcsolatos témában kutató további szakemberekkel vett fel kapcsolatot. Utazása
költségeit a tanszéki keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 04. 15-től 20-ig Campobassóban Erasmus
vendégoktatói tevékenységet látott el. Szólóestet tartott Mozart, Bartók, Kodály és Liszt műveiből. Zongoraórákat tartott, hospitált zenei órákon és kamarazenei próbákon. A konzervatórium oktatóival felvette
a kapcsolatot. Erasmus Mundus közös képzés pályázat beadását egyeztettek. Az Erasmus-hallgatói
mobilitást előkészítették. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 04. 23-tól 28-ig a Brno Univerzitá Masaryková intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Erasmus Mundus Action 1.” címmel előadást tartott.
A további együttműködés lehetőségeit megvitatták. Hangversenyt látogatott a Besedni dum hangversenyteremben, valamint táncelőadást a Mahonovo Divadlóban. Az ott tartózkodó Erasmus-hallgató
brnoi tanulmányait figyelemmel kísérte és segítette. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari
külügyi keret biztosította.
DR. PAJOR ENIKŐ főiskolai docens 2007. 04. 14-től 23-ig a 8th ISKO konferencián vett részt. „Una
aplicac ión de topic map que puede ser modelo” címmel előadást tartott. Szakmai programokon vett
részt. Utazása onköltséges volt.
DR. FARKAS ZSUZSANNA főiskolai tanár 2007. 03. 30-tól 4. 06-ig Grenoble-ban, a Science on Stage
Conference rendezvényen vett részt. Előadást „Hőtani kísérletek prezentációk” címmel tartott. Meghívást kapott cikk írására a „Physics Education” című szakmai folyóiratba. Utazása költségeit a fogadó
biztosította
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DR. VÁRMONOSTORY ENDRE főiskolai tanár 2007. 04. 02-től 06-ig az Universität Potsdam Erasmus
vendégoktatója volt. Előadást a „Partially pattern algebras” témakörben tartott. Utazása költségeit az
Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. FORGÁCSNÉ DR. DRAHOTA ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 04. 01-től 30-ig
a Herder-Institut der Universität Leipzig intézményben vendégoktatói tevékenységet végzett. Tantermi
előadásainak témakörei: „Hunde, die beißen, können nicht bellen. – Teoretische Grundlegung” és
„Kontrastive Phraseologie – Aquivalenztypen im phraseologischen Bereich” Oktatóknak és doktoranduszoknak tartott előadást: „Das Deutsche aus ungarischer Sicht. – Zu den Interferenzerscheinungen im
Gebrauch des Deutschen bei ungarischen MutterscprachlerInnen mit Blick auf das Englische und das
Russische” A DAAD projekt 2007-es évre vonatkozó együttműködés tartalmának és pénzügyi tervének
kidolgozására sor került. A 2008. áprilisára tervezett, mintegy 15 ország részvételével megrendezésre
kerülő konferencia tervének előkészítése megtörtént. A „Kontrastive Sprachbetrachtung” című könyv
kéziratát előkészítette. Utazása költségeit a közös tanszéki DAAD projekt biztosította.
DR. HARMAT MÁRTA főiskolai tanár 2007. 04. 21-től 26-ig Thessalonikiben, az Aristoteles Universität
Thessaloniki intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Romantexte und europäische Kulturgeschichte
(Einführung in Komparatistische Analyse)” témakörben tartott előadásokat. Szemináriumokat, konzultációkat tartott a Bolognai-folyamatról. A város műemlékeit – Antik ill. a Bizánckor Múzeumait meglátogatta. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. THÉKESNÉ DR. NÉMETH ANIKÓ főiskolai docens 2007. 04. 16-tól 22-ig az University of Portsmouth intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadást „Culture, language within the realm of Globalisation” témakörben ratott. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 05. 10. és 14. között a svéd Pietában,
a Lulea tekniska universitat/Institutionen för musik och media intézmény által szervezett ISME (International Society for Music Educationa) és az EAS (European Association for Music in Schools) konferenciákon vett részt. Előadásának címe: „Bartók Béla plays and publish Mozart” Kutatómunkája az „ICT (Information Communications Technology) a zenetanításban” témakörre irányult. Utazása költségeit a kari
külügyi keret és tanszéki keret biztosította.
DR. SOMORJAINÉ DR. OROSZ ANDREA főiskolai adjunktus 2007. 03. 19-től 25-ig az University of
Wales Swansea intézmény által megrendezett 17th Vocabulary Acquisition Research Group Network”
konferencián vett részt. Előadást „The effect of teacher talk and book content on English language
vocabulary expansion in a Hungarian secondary school setting” címmel tartott. Utazása költségeit a kari
külügyi keret, tanszéki keret és önköltség biztosította.
DR. PROPSZT ESZTER főiskolai docens 2007. 05. 14-től 20-ig a Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt am Main intézményben Erasmus vendégoktatói tevékenységet végzett. „Identitätskonstruktion
im Werk von Terézia Mora” témakörben tartott. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi
keret biztosította.
DR. VARGA EMŐKE 2007. 05. 8-tól 12-ig Amiens-ben, az Université de Picardie Jules Verne intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Le cháteau de Barbe-Bleue: les illustrations de János Kass et le
mystére de Béla Balázs” témakörben tartott előadást. Szakmai beszélgetést folytatott a Komparatisztika
Tanszék oktatóival. Kutatási témájához tanulmányozta az új francia nyelvű szakirodalmat. Utazása költségeit az Erasmus popjekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 05. 14-től 18-ig az Universität Lüneburg
intézményben volt Erasmus vendégoktató. Oktatott kurzusok: egészségfejlesztés elmélete és gyakorlata, magyar projektek ismertetése, elemzés témakörben előadás illetve szeminárium tartása. Beszámolt a BSC illetve a Master képzéseik jelenlegi állásáról. Egyeztetésre került a képzési kínálat a bejövő
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hallgatók részére. Előkészítették a megújuló Erasmus bilaterális szerződés kereteit. Utazása költségeit
az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. FARKAS ZSUZSANNA főiskolai tanár 2007. 05. 14-től 20-ig az Oulun Yliopisto intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. „A kísérlet szerepe a fizikaoktatásban, demonstrációs kísérletek a hőtanból (kísérleti bemutató)” témakörben előadást tartott. Az egyetem gyakorló iskolájában
órákat látogatott. Az egyetem tanár-továbbképzési központjával megismerkedett, s konzultációt folytatott a tanárképzés Bologna szerkezetéről. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret
biztosította.
GROSSMANN ERIKA főiskolai adjunktus 2007. 05. 18-tól 21-ig a 2006-ban megnyert „Kleine Helden in
Not” Erasmus Socrates–Comenius 2.1. EU projekt munka megbeszélésén vett részt. Az összeállított
tanulmányról prezentációt tartott. A 2007-ben megjelenő nemzetközi publikációskötet részletes megvitatására sor került. Utazása költségeit a Socrates–Comenius 2.1. projekt biztosította.
DR. ORDASI PÉTER főiskolai docens 2007. 05. 17. és 20. között a Babes–Bolyai Tudományegyetem –
Kolozsvár Erasmus vendégoktatója volt. „Monteverdi vokális művei és felhasználásuk a kortárs zenepedagógiában” és „Monteverdi canzonettái” témakörökben tartott előadást. „A cinquecento művészetének jellemzői különös tekintettel Monteverdi zenéjére” című nemzetközi szimpóziumon és a Babes–Bolyai Tudományegyetem kórusának hangversenyén részt vett. Együttműködési terveket egyeztettek a Kodály-évforduló megünneplésére. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár 2007. 03. 21-től 27-ig a Hogskolen i Hedmark – Hamar intézményben volt Erasmus vendégoktató. „Kodály pedagógiai öröksége” című témakörben tartott előadást.
Szólókoncertet adott Bartók, Kodály, Liszt, Grieg, Chopin műveiből. „A korszerű számítástechnikai eszközök és stúdió berendezések felhasználásának lehetősége a zeneoktatás során” témakörben kutatómunkát végzett. Két kóruskoncerten tanulmányozta a norvég kórusok repertoárját és hangzásvilágát.
A gyakorlati órákon keresztül megismertette a norvég oktatókkal és hallgatókkal Kodály koncepcióját
a gyakorlatban is. A zongoraórákon Bartók műveit oktatta. Utazása költségeit az Erasmus projekt és
a kari külügyi keret biztosította.
MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 05. 9-től 12-ig a cseh Kolínban
megrendezett konferencián „Radikalizmus casti slovenskej inteligenciev Mad’arsku v zrkadle literárneho
casopisu SME” címmel előadást tartott. Kerekasztal megbeszélésen vett részt. A további együttműködés lehetőségeit egyeztették. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. KAKUSZI BÉLA PÉTER főiskolai docens 2007. 05. 16-tól 31-ig Bécsben, a Nationalbibliothek intézményben kutatómunkát, forrásfeltárást végzett. „Nárai műveinek fogadtatása Ausztriában” témakörhöz végzett gyűjtőmunkát. Utazása költségeit OTKA keret biztosította.
BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 06. 2-től 8-ig Hágában, az UDC
szemináriumon vett részt. „Multilevel education, training, traditions and research in Hungary” címmel
előadást tartott. Az „ETO helyzete, fejlesztési lehetőségei, revíziós feladatok” című témakörben kutatómunkát végzett. Látogatást tett a holland nemzeti könyvtárban. Újabb cikkek írására kapott felkérést. Az
ETO Consorcium kiadói értekezletén szerkesztői felkérését és megbízását (UDC Associate Editors) is
kézhez vehette, s részt vett a következő félév revíziós feladatainak kijelölésében. Utazása költségeit
a tanszéki keret biztosította.
DR. SZATMÁRI ZOLTÁN tanszékvezető főiskolai docens 2007. 04. 23. és 26. között az Univerzita
Konstantína Filozofa v Nitre intézmény Erasmus oktatója volt. „A testkulturális képzés helyzete a Szegedi Tudományegyetemen” című témakörben tartott előadást. Az ez idő alatt megrendezett OTDK rendezvény elméleti és gyakorlati szekcióiban vett részt. Konfliktuspedagógiai tanulmányokat készített elő,

K ari K özlöny 2007. 3. szám

79

s a Visegrádi pályázatot véglegesítették. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret
biztosította.
KATONA ZSOLT főiskolai adjunktus 2007. 04. 28-tól 05. 02-ig az University of Portsmouth intézményben tartózkodott. Tanulmányozta a partnertanszék főbb kutatási területeit, programjait. A gyakorlatban
a Thermokabint vizsgálta. Egyeztették az Erasmus-hallgatók küldését és fogadását. Utazása költségeit
a kari külügyi keret és önköltség biztosította.
KOVÁCS GÁBOR főiskolai adjunktus 2007. 06 17-től 20-ig a Babes–Bolyai Tudományegyetem – Kolozsvár Erasmus vendégoktatója volt. Előadást „Claudio Monteverdi és a menicrizmus táncgyakorlata”
témakörben tartott. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. ZAVARA EDINA ÉVA főiskolai adjunktus 2007. 06. 07-től 11-ig a romániai Capleniben, a Parohia
romano-catolica „St. Anton” egykori ferences kolostor könyveinek feldolgozásán munkálkodott. A Kaplonyban lévő régi könyveket elrendezte, a részletes címleírást befejezte. A kutatómunka eredménye egy
kötet lesz, amelybe az 1850-ig megjelent hungarikumok kerülnek be. Utazása költségeit a fogadó biztosította.
DR. KRÉSZ MIKLÓS főiskolai docens 2007. 05. 27. és 06. 06. között Koperben, az University of Primorska intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Tantárgyi előadásokat „Algorithms and data structures”,
valamint kutatói szemináriumi előadásokat „vertex-weighted matching problems” témakörben tartott.
Megbeszéléseket folytatott az együttműködés bővítéséről. Közös kutatási projektekre, a hallgatói mobilitást elősegítő programok kialakítására és közös konferencia szervezésére születtek javaslatok. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. ORDASI PÉTER főiskolai docens 2007. 06. 14-től 17-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre
intézményben Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett konferencián vett
részt. „Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa és történelmi vonatkozásai” címmel tartott előadást. Utazása költségeit a kari külügyi keret támogatta.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 06. 01. és 17. között a Willamette University (USA, Oregon, Salem) vendége volt. Előadásokon, szemináriumokon vett részt, szakmai
együttműködési programot készített elő. Ezt követően Vancouverben az IUPHE 19. Világkongresszusán előadást és poster prezentációt tartott: „Monitory health coordinator: Specialisation in the Health
Promotion and Recreation BSc in Hungary”, valamint „Multidsciplinary Research into the Life-Style
Elements Affecting Families in the Visegrad Countries” címmel. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens 2007. 05. 9-től 17-ig Vancouverben, az IUPHE 19. Világkongresszusán vett részt – Egészségfejlesztés és egészségnevelés témakörben előadást és poster prezentációt tartott: „Multidisciplinary Research into the Life-Style Elements Affecting Families in the Visegrád Countries” és Monitory health coordinator: Specialisation in the Health Promotion and Recreation
BSc in Hungary. Oral Presentacion” címmel. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. KARIKÓ SÁNDOR főiskolai tanár 2007. 06. 09-től 28-ig az University of Tartu intézmény filozófiai
Doktori Iskolájában tartott előadásokat „Collective Memiry” és Heteropenity of economies and Cultura”
témakörökben. Kutatómunkája Észtország legújabb társadalomfejlődésének kérdéseire irányult. Utazása költségeit MÖB ösztöndíj és a kari külügyi keret biztosította.
KESZTYŰSNÉ DR. DOBOS KATALIN tanszékvezető főiskolai docens 2007. 06. 26. és 29. között az
Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre intézményben Erasmus vendégoktatói tevékenységet végzett.
Az alábbi témakörökben tartott előadásokat: Technikai nevelés oktatása a BA képzéseknél (óvodapedagógus és tanítóképzésben); Technika szakos tanárképzés új rendszere Magyarországon; A technikatanárok önkéntes szerveződése (TOE), az országos technika versenyek; Technika-életvitel-háztar-
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tás tantárgy közoktatásban betöltött szerepe. Doktoranduszok konferenciáján részt vett. Szakvezetéssel
megtekintette az Apponyi kastélyt és a „Harmadik kor egyeteme” című kiállítást. Utazása költségeit az
Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. PITRIK JÓZSEF főiskolai docens 2007. 06. 26-tól 29-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre
intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásainak témakörei: Konstrukcuióelmélet tantárgy és
könyv bemutatása; Közlekedés nevelés a BA képzéseknél (óvodapedagógus és tanító képzésben);
Technikai-néprajzi múzeumok bemutatása prezentációval; Projektek a Tárgykultúra képzés keretében.
BSc és MSc programok előkészítésében (Műszaki menedzser, Technika, Életvitel) részvétel. A Doktoranduszok konferenciáján részt vett, szakvezetéssel megtekintette az Aponyi kastélyt, valamint a „Harmadik kor egyeteme” című kiállítást. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
CSETÉNYI KORINNA tudományos segédmunkatárs 2007. 05. 17-én az Univerzitatea de Vest din Timisoara intézményben a „British and American Studies / XVII. rendezvényen tartott előadást „Fairy tales
in Stephen Kings”s Carrie” címmel. Utazása költségeit a kari külügyi keret biztosította.
NÁDUDVARI GABRIELLA főiskolai adjunktus 2007. 06. 18-tól 23-ig a Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Szemináriumokon Elfriede Jelinek
„Die Ausgesperrten” című ifjúsági regényét elemezték (szövegalkotó eljárások, intertextualitás). Beszélgetést folytatott a doktoranduszok szemináriuma résztvevőivel. Utazása költségeit az Erasmus projekt
és a kari külügyi keret biztosította.
VARJASI GYULA főiskolai adjunktus 2007. 06. 24-től 30-ig a németországi Amöneburgban az iskolai
kapcsolatok építésén fáradozott és koncertezett a helyi középiskolában. Meglátogatta a J. S. Bach
szülőházában berendezett múzeumot. A korabeli hangszerek – házi orgonák, Klavikordok, Spinétek és
csembalók – hangjait lemezre rögzítette. A wartburgi várban lévő koncertterem akusztikai vizsgálatát
végezte, ahol Liszt és Wagner közös koncertet adtak. Középiskolai énekórákat látogatott, tanulmányozta a német iskolai rendszert. Két világi művekből és egy egyházi művekből összeállított koncertszereplése volt Marburgban (Kugelkirche). Látogatást tett a marburgi, wartburgi és a greifensteini várakban.
Utazása költségeit a fogadó és önköltség biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 07. 16-tól 21-ig az Univerzita Karlova v
Praze intézményben a Visegrád projekt keretében megrendezett „Visegradskych semináru” rendezvényen vett részt. Előadásainak címe: „Schulgegenstand „Musik” im System der allgemeinbildenden
Schule in Ungarn; Musiklehrbildung in Ungarn” Koncertet Bartók: Allegro barbaro; Liszt: Grand galop
chromatique; Kodály: Marosszéki táncok című művek előadásával tartott. Részt vett a XIV. nemzetközi
zongorakurzuson, a hallgatók koncertjét meghallgatta, valamint a Dvorak-múzeumban a cseh–amerikai
nyári zeneszerzői intézet (CASMI) zárókoncertjét. Megtekintette Don Giovanni című operáját a Statovské Divadlóban, ahol maga Mozart vezényelte a bemutatóelőadást 1787. 10. 28-án. Utazása költségeit tanszéki keret és önköltség biztosította.
DR. FORGÁCSNÉ DR. DRAHOTA ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 07. 16-tól 22-ig a
Friedrich-Schiller-Universität Jena intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Előadásokat „Die schreckliche deutsche Sprache” aus der Sicht ungarischer Sprachlerner” témakörben
tartott. Részt vett a Weimarban megrendezett – 3. Thüringer Sommerakademie „Demokratie lernen und
leben” rendezvényen. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. KARANCSI ZOLTÁN tanszékvezető főiskolai docens 2007. 06. 18-tól 07. 05-ig Kota Kinabalun
(Malaysia – Borneo) a Regionális Geomorfológiai Konferencián vett részt. Előadásának címe: „Landscape forming caused by anthropogeneous effects on the Medves Area, North” Terepjárásokon vett
részt, az őserdei ökoszisztémát, a trópusi barlangfejlődést tanulmányozta. Utazása költségeit a kari külügyi keret és OTKA kerete biztosította.
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BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 08. 15-től 27-ig Durbanben (DélAfrika) a World Library and Information Congress: 73nd IFLA General Conference and Council
rebdezvényen vett részt. „ETO revízióinak lehetősége a fizika és a matematika területén” címmel előadást tartott. Részt vett az IFLA valamennyi számára érdekes szekció ülésén: Knowledge Management,
Education and Training, Classification and Indexing, Management and Marketing. A Knowledge Szakció
vezetőségében kialakították a stratégiai tervet a 2007–2009 közötti időszakra. A Roadshow és az adminisztrációs feladat megosztását megtervezték. Feladatokkal bízták meg az UDC (ETO) Consorcium revíziós munkálataiban, áttekintették a fizika tudományterületét. Utazása költségeit a kari külügyi keret és
a tanszéki keret biztosította.
DR. BÁCSKAI MIHÁLY tanszékvezető főiskolai docens. 06. 20-tól 07. 01-ig Strasbourgban, az Université Marc Bloch, Institut International d’Études Francaises Erasmus vendégoktatója volt. Előadásának
címe: „Les voies de la poésie hongroise – Approche acromatique de la poésie de Juhász Gyula” A CRDPben a metodológiai műveket tanulmányozta. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi
keret biztosította.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2007. 08. 28. és 09. 02. között Prágában,
a National Institute of Public Health Egészségfejlesztési network workshopján vett részt. A nemzetközi
szakembergárda megtárgyalta az egészségfejlesztés és a népegészségügy számára kifejlesztett kompetencia alapú modell (PHETICE modell) alkalmazhatóságát, és a továbbfejlesztés lehetőségét. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens 2007. 08. 28-tól 09. 02-ig Prágában, a National Institute of Public
Health által szervezett Egészségfejlesztési network workshopon vett részt, ahol plenáris előadások és
kiscsoportos munka keretében tárgyalták az egészségfejlesztés és a népegészségügy számára kifejlesztett kompetencia alapú modell (PHETICE modell) alkalmazhatóságát, s a továbbfejlesztés lehetőségeit. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. PAJOR ENIKŐ főiskolai docens 2007. 06. 06-tól 08. 10-ig Nancyban, az Université Nancy 2 Institut
Universitaire Technologie intézményben folytatott kutatómunkát, a veille technologie keretében közös
nyelvészeti, információszervezési, modellezési lehetőségek a láthatatlan web felhasználásával témakörben. A kutatási témához bibliográfiát készített, a részterületeket körvonalazta, s az ehhez kapcsolódó
dokumentátori munkát elvégezte, több témakört francia nyelven kidolgozott. Utazása költségeit a fogadó biztosította.
DR. ZVARA EDINA főiskolai tanársegéd 2007. 07. 31-től 08. 31-ig Eisenstadtban, a Schloss Estrehazyban Esterházy Pál nádor könyveinek feldolgozásán munkálkodott. Azon gyűjtemény feldolgozását
folytatta, amelyet Esterházy Miklós nádor kezdett el gyűjteni, majd apja Esterházy Pál nádor gyarapított
tovább. A könyvek feldolgozása során olyan hungaricum-kötetek kerültek elő, amelyek a magyar művelődéstörténet számára igen fontosak. Utazása költségeit az Esterházy Privatstiftung biztosította.
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M ELLÉKLET
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
RUBIN DÍSZOKLEVELET
adományoz a következő pedagógusoknak
Dr. Dóczi Andrásné Sánta Éva Katalin Tanítónő Szegedről. Tanítónői oklevele mellett további diplomát szerzett még főiskolánk magyar–történelem–testnevelés szakán, majd a Ferenc József Tudományegyetem filozófia szakán. Rövid ideig Fülöpszálláson tanított, majd a Felvidék visszacsatolása után Rimaszombatra került, Kereskedelmi Középiskolába. Magyarországra 1946-ban jött vissza. Tanított Mórahalmon, majd Tápén, a Csongrádi sugárúti Általános Iskolában, és végül egészen nyugdíjazásáig
a Móra Ferenc Általános Iskolában. Nyugdíjazása után a Somogyi Könyvtárban 1996-ig dolgozott. Aktív
munkáját a Liszt Ferenc zeneművészeti Főiskola könyvtárában könyvtárosként fejezte be. Kitüntetései:
Kiváló tanár, Oktatásügy Kiváló dolgozója, Mórahalom Önkormányzatától „Március 15”-e díj.
Horváth Béláné Szabó Piroska Tanítónő Szegedről. Pályafutását Magyarkanizsa-Tótfalun kezdte,
majd tanított Szegeden, Eleken. Ezután Mórágyra került, ahol a felsőtagozat felépítésével bízták meg.
8 év után visszajött Szegedre és két évig Domaszék-Belsőfeketeszél Iskolában dolgozott, ahol ismét
feladatul kapta a felsőtagozat kiépítését. Utolsó munkahelye a szegedi Dózsa György Általános Iskola
volt, ahol egészen nyugdíjazásáig tanított. Négy-négy évben volt osztályfőnök. Esti tagozaton is szívesen tanított.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
VAS DÍSZOKLEVELET
adományoz a következő pedagógusoknak
Baldaszti József Tanár Úr Kunszentmártonról. A tanári oklevél megszerzése után Margitán kezdte
volna pályáját, de frontszolgálatra hívták be. Tanári pályáját így 1946-ban a kunszentmártoni Állami
Polgári Fiú és Leányiskolánál kezdte, ahol 1982-ig dolgozott. Közben 7 évig szakfelügyelőként tevékenykedett. A helyi középiskolában és szakmunkásképzőben is tanított: latint, németet, franciát mint
óraadó. Kitüntetései: Oktatásügy kiváló dolgozója, kétszeres miniszteri elismerés. Pro Urbe díj, Kunszentmárton díszpolgára, TIT aranykoszorús oklevél, Nagykunságért-díj
Frányó Ferenc Tanító úr Szegedről. 1944–1983-ig töltött be pedagógusi munkakört. 1944–49-ig Deszken tanítóként, 1949–1950-ig Makón általános iskolai igazgatóként tevékenykedett. 1950–1952-ig Hódmezővásárhelyen személyügyi feladatokat látott el. 1952–1983-ig Szegeden két iskolában is igazgatóként működött. Utolsó munkahelye a Szegedi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (ma Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakiskola és Szakmunkásképző Iskola) volt. Kitüntetései: Belkereskedelem Kiváló dolgozója, Oktatásügy Kiváló dolgozója, Munka Érdemrend arany
fokozata, Belkereskedelmi miniszteri dicséret.
Horváth Andrásné Szőke Erzsébet Tanítónő Balástyáról. 40 éves pályafutását Csengele-Vadgerlésen
kezdte, ahol alsó, majd felső tagozatosokat tanított. 18 év után került a Balástya-Kapitányság iskolába,
ahol sajnos a tanulói létszám csökkenése miatt az iskola megszűnt, de pedagógusi munkáját még 4 évig
a központban a Munkácsy Mihály Általános Iskolában folytathatta tovább egészen nyugdíjazásáig. Ki-
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tüntetései: Oktatás Kiváló dolgozója 1969., Kiváló dolgozó 1976., Dicséret mint főkönyvtár vezetőjének
1985., Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1980.
Vedres Györgyné Szőke Eszter Tanítónő Szegedről. Tanítói pályáját a Madách Imre Általános Iskolában kezdte, majd a Móra Ferenc Általános Iskolában és 1977. szeptember 1-től nyugdíjazásáig a Móricz Zsigmond Általános Iskolában folytatta. Munkáját nagy szeretettel végezte, kivívta a szülők, a gyermekek és a nevelőtestület szeretetét, megbecsülését. Kitüntetése: Pedagógus Szolgálati Érdemérem.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET
adományoz a következő pedagógusoknak
Bálint Sándorné Herbst Ilona Tanítónő Szegedről. 1947-ben a Szegedi Miasszonyunk Tanítóképző
Intézetben szerzett tanítónői diplomát. Tanított: Makón a Dáli-tanyai egy tanerős iskolában, a Maroslelei
Általános Iskolában, az apátfalvi Dózsa György Általános iskolában. 1956-ban földrajz–biológia szakon
tanári oklevelet szerzett. 1983. augusztus 31-én vonult nyugdíjba. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló dolgozója, Kiváló Munkáért, Kiváló Úttörővezető, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Dr. Honfi Aladár Tanár úr Kaposvárról. Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán végezte tanulmányait. Főbb állomáshelyei: Pusztamérgesi Általános Iskola, Kaposvár Középfokú Tanítóképző Intézet, Kaposvár Városi Tanács – tanulmányi felügyelő, Kaposvár Táncsics Mihály Gimnázium, végül
nyugdíjazásáig a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.
Dr. Juhász Jánosné Tóth Mária Tanítónő Újszentivánról. A tanítóképzőt a Szegedi Miasszonyunkról
nevezett Szegény Iskolanővérek Római Katolikus Leánylíceum és Tanítóképző Intézetben végezte
1947-ben. Egy évig állás nélkül volt, majd Kübekházán helyezkedett el, ahol egy évig dolgozott. 1949től Újszentivánra került és egészen nyugdíjazásáig ott is tanított.
Kunstár Jánosné dr. Rényi Erzsébet Tanítónő Szegedről. Tanítói diplomáját 1946-ban szerezte. Oktató-nevelő munkáját 1948-ban a Sövényháza-Kis-Zeri Általános Iskolában kezdte, majd a Mórhalmi
Általános Iskolában oktatott. 1952. márciustól a Csongrád Megyei Tanács VB Művelődésügyi osztályán
megyei tanulmányi felügyelői teendőket látott el. A Szegedi Állami Pedagógiai főiskola II. számú Gyakorló Iskolájában oktatott ezután a Szegedi Tanárképző Főiskola Matematikai Tanszékén adjunktusi,
majd docensi munkakört látott el. 1986-ban vonult nyugdíjba. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló dolgozója,
„Beke Manó Emlékdíj” a matematika kiváló-oktatásáért, Törzsgárda kitüntetés, Kiváló munkáért kitüntetés
Dr. Mihálka György Tanár úr Szegedről. Tanított az Alsóvárosi Általános Iskolában, a Középfokú Tanítónőképzőben, a Szegedi Egyetemen, mint karnagy, a Néprajzi Intézetben, mint adjunktus, a Tanítóképző Akadémián, a Tömörkény Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában, és több mint húsz évet
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszékén. Innen is ment nyugdíjba, mint főiskolai tanár. Előbb a Magister Emeritus, később a Honor Pro Meritis kitüntetésben részesült. Mint karnagy Európa szinte minden országában vezényelt, egy tucat nemzetközi versenyt nyert és szakmai előadásokat
tartott. Szeged város több kitüntetését is megkapta, és Celje város örökös díszpolgára. Professzor urat
a Magyar Köztársaság több évtizedes művészi munkája elismeréseképpen a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjével tüntette ki.
Dr. Rakonczai Jánosné Petz Irén Gabriella Tanárnő 1946-ban szerezte meg polgári iskolai tanári oklevelét, majd 1948-ban az Apponyi Kollégium elvégzésével tanítóképző intézeti tanár lett. 31 évi szolgálata folyamán tanított a Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben, a Szegedi Felsőfokú Tanítóképző
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Intézet Gyakorló Iskolájában, végül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorlóiskolájában.
Kitüntetései: Kiváló tanár, Pro Iuventute
Özv. Selypes Andrásné Gál Julianna Tanítónő Szegedről. 1947. június 16-án szerzett Népiskolai tanítói Oklevelet. 1948. április 19-től általános iskolában tanított az államosításig, majd a Petőfi-telepi 2.
számú általános iskolához helyezték át, ahol 9 évig tanított. 1957. szeptember 1-jével a Rókusi Általános Iskolába került, ahol nyugdíjazásáig tanított. 1983. augusztusában vonult nyugdíjba.
Dr. Schmidt Ivánné Csillag Kornélia Tanítónő Szegedről. 1947. június 16-án szerzett tanítói oklevelet.
1948. augusztus 16-án kinevezést kapott Püspöklelére. Közben, mint levelező hallgató magyar–történelem szakon tanári diplomát szerzett. 1952-ben Pitvarosra került áthelyezéssel, s ott szaktanári beosztásban tevékenykedett. 1955-ben Szegedre helyezték át. 1982-ben vonult nyugdíjba. Kitüntetései: Kiváló Tanítói kitüntetés, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Szemerédi Istvánné Bárdóczky Irén Tanítónő Szegedről. A szegedi Tanítóképzőben 1947-ben szerzett képesítést. Tanított Csanyteleken, Szegeden a Rókusi Iskolában, majd a Déri Szakközépiskolában.
1982-ben ment nyugdíjba. Nyugdíjasként is tovább folytatta oktató-nevelő munkáját a Móra Ferenc
Szakközépiskola nappali és esti-levelező tagozatán és a Karolina Gimnáziumban.
Tóth Ferenc Tanár úr Szegedről. Tanítói oklevelét a Nyíregyházi Állami Líceum és Népiskolai Tanítóképző Intézetben szerezte. Tanítói pályáját a Szamosszegei Általános Iskolában kezdte. Oktatói feladatot látott el a Hódmezővásárhelyi Újvárosi Általános Iskolában. A Tarjáni Általános Iskolában igazgató-helyettesi, a Csongrád-megyei Tanács Művelődési osztályán iskolai csoportvezetői teendőket látott el. 1968–1988-ig a szegedi Madách Imre Általános Iskola igazgatója volt. Kitüntetései: Oktatásügy
Kiváló dolgozója, Munka érdemrend ezüst fokozata, Gyermekekért emlékérem, Pedagógus Szolgálati
Emlékérem.
Várhelyi Flóriánné Czirok Magdolna Tanítónő Szegedről. Tanítói pályafutását 1950-ben kezdte az Algyői Általános Iskolában. Tanított még a Dózsa György Általános Iskolában, a Mező Imre Általános Iskolában. Utolsó munkahelye a Móricz Zsigmond Általános Iskola volt, ahol egészen nyugdíjazásáig tevékenykedett, illetve 1974-től 1983-ig az iskola igazgató-helyettesi feladatait is ellátta. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Kiváló Munkáért érdemérem
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
ARANY DÍSZOKLEVELET
adományoz a következő pedagógusoknak
Agócs József Matematika–fizika szakos tanár úr Törökszentmiklósról. 1955–1957-ig a szajoli Általános
Iskolában, 1957–1958-ig Tiszaföldvár-Virághegyi Általános Iskolában dolgozott, majd 1958–1975-ig kinevezést kapott a jászladányi Kossuth úti Általános Iskolába, 1964-től Jászladány, Baross úti Gimnázium és Általános Iskola igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta. 1975–1984-ig a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskolában tevékenykedett. 1984-ben nyugdíjba vonult. Kitüntetése: Megyei Tanács Elnöki dicsérete, melyet két ízben is megkapott.
Béres Károly Történelem–ének szakos tanár úr Ceglédről. A diploma megszerzését követően 1957–
1962-ig a ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola zenetagozatának énektanára volt. 1962-től a ceglédi
Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója. A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium énektanára és leánykarának
vezetője. A Városi Pedagógus Énekkar megalapítója. Társszerző a zeneiskolai igazgatók részére készült segédkönyv megírásában (1985). A Pest Megyei zeneiskolák Igazgatói Munkaközösségének vezetője, 1993-tól pedig a Pest Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, illetve országos szakértője.
A Zeneiskolák Szövetsége alapító elnökségi tagja, az Etikai Bizottság vezetője. Kitüntetései: Szocialista
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Kultúráért, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Pest Megyei Arany János Pedagógiai-díj, Úttörővezető Érdemérem, „Pro Urbe” Cegléd Városért, Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozat, Kodály Zoltán Emlékérem, Kiváló Pedagógus, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Lajtha László-díj, Németh László-díj, Kardos Pál Emlékérem, Cegléd Város Díszpolgára.
Bitó Sándorné Tánczos Júlia Ének szakos tanárnő Szegedről. Gyakorlóévét Tiszapolgáron folytatta.
Majd a miskolci vasgyári leányiskolában tanított 2 évig. Szegedre költözött családjával és Hódmezővásárhelyen tanított. 1962-ben Szegeden a Gutenberg utcai Általános Iskolába helyezkedett el és innen is
ment nyugdíjba. Az általa vezetett kórus Miskolcon Bartók emlékplakettet kapott. A Szegedi hangversenyen ezüst és arany oklevelet szereztek. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, Kiváló Úttörővezető, Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Csaby József Csaba Történelem–ének szakos tanár úr Veszprémből. 1957–1997-ig a veszprémi Dózsa György Általános Iskola énektanára, az iskolai kórus és kamarakórus alapító és aktív karnagya volt.
Ezen iskola volt mindvégig főállása. 1961-től jelenleg is Veszprém Város Vegyeskarának énekes tagja;
szólamvezetője, helyettes karnagya. Az Ajkai Vegyeskar alapító karnagya és vezetője. A Veszprémi
Közgazdasági Szakközépiskola Leánykarának alapító karnagya. 1992–2004-ig az Iskolai kórusok megyei szaktanácsadója. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, Veszprém megyéért arany fokozat, Kiváló
Munkáért, Bartók Béla-plakett, KÓTA Éneklő Ifjúság-plakett, Pro Meritis, Pro Comitatu, Ranolder-díj,
Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Dudás Istvánné Kiss Mária Matematika–kémia szakos tanárnő Szegedről. 1957. szeptemberétől matematikát és kémiát oktatottt Makón. 1963. augusztusától Zsombón, majd 1965-től nyugdíjazásáig
Deszken tanított. Több éven át osztályfőnöki teendőket is ellátott. Több évtizedes pedagógiai munkáját
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták.
Fazekas István Tanító úr Apátfalváról. 1957-ben szerezte tanítói diplomáját, majd 1958–59-ben hegedűtanári és karnagyi diplomát is szerzett. Gyakorló évét az Újszegedi Tiszaparti Állami Általános Iskolában végezte, majd 1959–1962-ig a Petőfi-telepi I. sz. Általános Iskolában tanított alsó tagozaton. Két
évig hegedült a Szegedi Nemzeti Színház zenekarában. 1962-től Apátfalvára került, ahol a tanyai iskola
vezetését is elvállalta. 1967-ben az iskola felszámolása után bekerült az Apátfalvi Állami Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított.
Fekete Győr István Történelem–ének szakos tanár úr Budapestről. Diplomáját 1957-ben szerezte. A főiskola befejezése után a Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakára iratkozott be, ahol 1966-ban kapta
meg diplomáját. Két munkahelye volt Győrben és Budapesten, ahol tanított és komponált is.
Fröhlich Lajosné Nagy Margit Tanítónő Szegedről. Tanítónői oklevelét a Szegedi Keméndy Nándorné
Tanítóképzőben 1957-ben szerezte. Munkahelyei: Ásotthalom-Kissori Iskola, Bokor Iskola Pusztamérgesi Iskola Kistelek Rákóczi Ferenc Iskola Szeged Rókusi Iskola Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1. sz. Gyakorló Általános Iskola Móra Ferenc Iskola Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló
Általános Iskola
Gálos Jenőné Fekete Erzsébet Történelem–ének szakos tanárnő Pécsről. A Vésztői 1. sz. Általános
Iskolában történelmet és éneket tanított. Ezután a Baranya Megyei Tanács Nevelőotthonában Bükkösdön nevelőtanár, majd igazgatóhelyettesként tevékenykedett, 1974–1991-ig Pécsen a Kisegítő-foglalkoztató Iskola és Nevelőotthonban nevelőtanári, majd nevelőotthon vezető igazgatóhelyettesi megbízást kapott. Kitüntetései: KISZ KB Dicsérő Oklevél, Kiváló Úttörővezető, Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Gátfalvi Kristófné Fodor Irén Tanítónő Szegedről. 1956-ban, gyakorlóéves tanítójelöltként a Csongrádi Központi Fiúiskolába helyezték. 1957-ben képesítő vizsgáját követően Zákányszékre, majd 1961ben áthelyezéssel a Kiskundorozsmai Iskolába került, ahol egészen nyugdíjazásáig látta el tanítónői
feladatát.
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Guzsván Lajos Matematika–kémia szakos tanár úr Dunaszekcsőről. 1957-től a Hajósi Általános Iskolában tanított, ahol igazgatóhelyettesi megbízást is kapott. Ezután Dunafalván tanított és közben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán levelező hallgatóként műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon újabb tanári
oklevelet szerzett. 1966-ban kérésre Dunaszekcsőre került az általános iskolához, a Mohácsi Járási politechnikai központi műhely vezetője lett. 1973-ban átszervezés miatt a műhely megszűnt, s ettől kezdve
nyugdíjazásáig a Dunaszekcsői Általános Iskolában tanított. Kitüntetései: Magyar Úttörők Szövetségének Dicsérő Oklevele, Kiváló Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Halász Lajosné Márta Rozália Tanítónő Szegedről. 1956-ban gyakorló évesként a Földműves utcai
Általános Iskolába került. Képesítő vizsgája megszerzését követően még 3 évig tanított ebben az Iskolában. 1959-ben a Gagarin Általános Iskolában folytatta tanítónői pályáját és innen is ment nyugdíjba.
Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, Kiváló Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Hontvári Emilné Péter Szabó Jolán Biológia–földrajz szakos tanárnő Budapestről. Budapest VII. ker.
Gorkij fasori Általános Leányiskolába kezdett el tanítani és onnan is ment nyugdíjba. Öt osztálynak volt
osztályfőnöke. 1960-ban a felsősöknek „környezetvédelmi” szakkört indított, melyet 1980-ig vezetett.
Egyúttal az iskola vöröskeresztes tanára is volt, tanfolyamokat, versenyeket tartott. Az iskola gyermekvédelmi munkájának szervezésében is részt vett. 1981-ben vonult nyugdíjba.
Hornyák Andrásné Tihanyi Márta Természetrajz–testnevelés szakos tanárnő Szegedről. Tanári diplomáját 1953-ban szerezte. Gyakorló évesként Kaposszekcsőn oktatott, majd Komlón és Zalaegerszegen. 1957-től a Szegedi Tanárképző Intézet testnevelő, szakmódszertan előadója, 1963-tól a Szegedi
Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának szakvezető tanára volt testnevelésből. Kitüntetései: Pro Iuventute arany emlékgyűrű, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Horváth László Matematika–fizika szakos tanár úr Mélykútról. 1957-től 1992-ig (nyugdíjba vonulásáig)
a Mélykúti Általános Iskolába oktatott. Általános iskolai tanárként, igazgató-helyettesként, majd igazgatóként. Kitüntetései: az Oktatásügy Kiváló dolgozója, Kiváló Úttörővezető, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Horváth Mihály Földrajz–rajz szakos tanár úr Szegedről. Tanítói diplomáját 1953-ban szerezte. Gyakorló évét a Maroslelei Általános Iskolában folytatta. 1957-ben földrajz–rajz szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett. A szegedi Városi Tanács művelődési osztályán helyezkedett el. Részt vett a
szabadtéri játékok újraindításának előkészítésében. 1966-ban a szabadtéri játékok igazgatóhelyettese,
majd ügyvezetője, később igazgatója lett. Utolsó munkahelye a Bartók művelődési központ volt 1994
őszéig, amikor is nyugdíjba vonult. 1974-ben diplomát szerzett a színművészeti főiskolán is, így a tanárképző főiskolán közművelődés-szakos hallgatókat oktatott, illetve a Tömörkény gimnáziumban is tanított. Kitüntetései: Városi Alkotói díj, Szocialista Kultúráért, miniszteri kitüntetés; Munka Érdemrend,
bronz és ezüst fokozat, SZMT Juhász Gyula-díj, Szocialista Kultúráért, Honvédelmi Érdemérem, miniszteri kitüntetés
Jakus Erzsébet Tanítónő Szegedről. Gyakorló évét Kaszaper község Általános Iskolájában töltötte.
Képesítő vizsgája után Kisteleken a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a szegedi Dózsa György Általános Iskolában, majd az 1982-ben megnyílt Szeged Rókus 2. sz. Általános Iskolában tanított nyugdíjba
vonulásáig.
Jámbor Gyuláné Gyarmati Mária Biológia–földrajz szakos tanárnő Szegedről. Diploma megszerzését
követően a Kübekházi Általános Iskolába került, ahol mindkét szakját tanította. 1957-től a Hámán Kató
Általános Iskolában biológia szakos tanári munkakört látott el. A Városi biológia–földrajz szakfelügyelője
és megyei vezető szaktanácsadó volt. 1990-től az Arany János Általános Iskola biológia szakos tanára,
közben: a JGYTF külső szakvezető tanára. Számos tankönyv, munkafüzet, tudásszintmérő írója, társszerzője. Kitüntetései: Oktatásügy kiváló dolgozója, Apáczai Csere János-díj, Pedagógus Szolgálati
Emlékérem, Arany János Emlékplakett, Szegedért Emlékérem
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Jánosi Károlyné Kreka Zsuzsanna Matematika szakos tanárnő Budapestről. A diploma megszerzését
követően dolgozott a Fehérvárcsurgói Nevelőotthonban nevelőként, tanárként: Zalaegerszegen Általános Iskolában, Nagykanizsán a Tanácsköztársasági téri Általános Iskolában, Budapesten: a Bányai Júlia Általános Iskolában, a II. kerületi Általános Iskolában, majd nyugdíjazásáig a Csabán Samu Általános Iskolában.
Özv. Jávor Istvánné Uzsák Margit Matematika–fizika szakos tanárnő Szekszárdról. Gyakorló évét Törökszentmiklóson töltötte. A diploma megszerzése után Madocsán, majd az újonnan épült szekszárdi
4.sz. Általános Iskolában folytatta munkáját egészen nyugdíjazásáig. Sok tanítványa nyert versenyt matematikából–fizikából és többen országos versenyre is eljutottak.
Karácsonyi László Matematika–fizika szakos tanár úr Szegedről. 1931-ben tanítói oklevelet, majd
1955-ben matematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Tanítóként Szegeden az Alsótanyai Iskolában és az Ifjú Gárda Nevelőotthonban tevékenykedett. Tanári diplomája megszerzését követően, mint
tanár és igazgatóhelyettes a Szeged Móricz Zsigmond Általános Iskolában és a Fő fasori Általános Iskolában látta el oktatói és vezetői teendőit. 1974-től nyugdíjas. Kitüntetése: az Oktatásügy Kiváló dolgozója.
Kiri István Tanító úr Domaszékről. Tanítói diplomáját 1957-ben szerezte. Tanított Mórahalmon, Domaszéken, majd hivatásos pártfogó, 1976–1996-ig Ifjúságvédelmi felelős teendőket is ellátott. 1977-ben
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát is szerzett.
Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, Miniszteri Dicséret, Dicsérő Oklevél
Dr. Lakatos Istvánné Zwipp Klára Történelem–ének szakos tanárnő Kalocsáról. A diploma megszerzése után az akkor Kalocsán induló Ének-zenei Általános Iskolában kapott tanári állást és 1992-es
nyugdíjazásáig itt is dolgozott. Éneket tanított felmenő rendszerben 1–8 osztályig, kórusokat vezetett:
gyermekkórust, leány-kart, kamarakórust és vegyes kart. Énekkaraival számtalan fellépés mellett részt
vett Éneklő-ifjúsági rendezvényeken, ahol bronz, ezüst és arany minősítéseket érdemeltek ki. Kitüntetései: Kiváló Munkáért; Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Lantos Péterné Gönczöl Teréz Biológia–földrajz szakos tanárnő Jászfényszaruból. Főiskolai tanulmányai befejezése után 1957-ben a jászfényszarui Általános Iskolában kapott állást, s nyugdíjazásáig
(1993-ig) folyamatosan itt dolgozott. Részt vett a helyi vöröskereszt munkájában, az iskolában 25 éven
át elsősegélynyújtó tanfolyamokat vezetett. Tanítványai gyakran szerepeltek eredményesen biológiából
járási és megyei versenyeken.
Laukó Istvánné Pásztor Eszter Tanítónő Derekegyházáról. Gyakorlóévre a Derkegyház-Tompaháti
Általános Iskolába kapott kinevezést. 1957-ben képesítővizsgát tett. Mint képesített tanító Derekegyházán tanított. Elsősorban alsó tagozatban tanított, felső tagozatban főleg az ének tantárgyat oktatta.
1993-ban vonult nyugdíjba. Kitüntetése: Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Lechner Istvánné Sándor Ilona Biológia–földrajz szakos tanárnő Alsóörsről. A diploma befejezése
után 1957-től a balatonkenesei Nevelőotthonban kapott általános iskolai tanári állást, majd áthelyezték a községi általános iskolába. Balatonkenesén 1957–1960-ig tanított. 1960. augusztus 1-jén népgazdasági érdekből Alsóörsre az Endrődi Sándor Általános Iskolába helyezték igazgató-helyettesnek. 1985-ig
dolgozott ebben a beosztásban. 1986-ban nyugdíjba vonult.
Dr. Lehoczki Jánosné Kováts Éva Biológia–földrajz szakos tanárnő Budapestről. Első munkahelye a
budapesti XIII. kerületi Csanád utcai Általános Iskola volt, ahol biológiát és földrajzot tanított. 1961-től a
Kispesti Hetes otthon Általános Iskolájába került tanárnak, majd ugyanitt lett igazgató-helyettes, igazgató. 1983-től a Fővárosi Gyermekvédelmi hálózat szakfelügyelője, majd a szakfelügyelet korszerűsítése után szaktanácsadója lett. 1993-ban ment nyugdíjba. A Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége
(FICE) magyar tagozatának alapító tagja, a Magyar Földrajzi Társaságnak 1963 óta tagja a mai napig.
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Dr. Lőrincz Lajosné Berena Anna Biológia–földrajz szakos tanárnő Budakalászról. Oktató-nevelő
munkáját a szentesi Petőfi Sándor utcai Általános Iskolában kezdte, majd a budapesti VII. ker. Hernád
utcai Ének-zene és Általános Iskolában folytatta, később a XV. ker. Kavicsos-közi Általános Iskolába
került. 1989-ben nyugdíjba vonult. Kitüntetései: a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnökségének
dicsérő oklevele, a Magyar Népköztársaság Miniszter Tanácsa Kiváló munkáért kitüntetése, Pedagógus
Szolgálati Emlékérem.
Marjai Etelka Matematika–kémia szakos tanárnő Szegedről. 1957-ben első munkahelye Nagylakon
volt. Ebben az évben a Megyei Oktatási Osztály áthelyezte a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János
Általános Iskolába. 1958-tól a makói Szoboszlai Imre Általános Iskolában tanított, majd 1970-től a tarján
telepi Általános Iskolába Szegedre került, ahol 1980 év végéig, azaz nyugdíjazásáig tanított. Kitüntetése: Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Mészáros Istvánné Kerényi Judit Matematika–kémia szakos tanárnő Kalocsáról. Oktató-nevelő munkáját Öregcsertőn, Kazincbarcikán a Központi Általános Iskolában, Bánhorvátiban, Tarcalon végezte.
Minden munkahelyén szaktárgyait tanította, illetve már Tarcalon fizikát is. Nagy súlyt fektetett a kémiánál és a fizikánál is a szemléltető és a tanulói kísérletekre. Elvégezte a 2 éves komplex kémiai gyakorlatok szemináriumot. Már az első évtől kezdve (egy év kivételével osztályfőnöki teendőket is ellátott.
Esténként esti tagozatosokat tanított. Kitüntetései: Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Dr. Miskolczi József Matematika–fizika szakos tanár úr Szegedről. A diploma megszerzése után Sárvárra, fiú általános iskolába került és két járás szakfelügyelője volt. 1966-ban középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1963-ban a Szegedi Tanárképző Főiskola, Műszaki ismeretek és Gyakorlatok tanszékének, majd 1967–1996-ig a JGYTF Matematika Tanszékének tanára lett. A Testnevelési Főiskolán labdarugó edzői oklevelet, 1985-ban egyetemi doktori címet szerzett. 1987–1996-ig a JGYTFK Matematika
Tanszékén főiskolai docensi munkakört látott el nyugdíjazásáig. 1969-től a Szegedi Tanárképző Főiskola, illetve a JGYTFK, az UNIVERSITAS SC labdarúgó csapatának edzője. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, Pro Iuventute Kiváló dolgozó I. fokozat, Pro Iuventute Emlékplakett, Magyar egyetemi-főiskolai
sportért.
Molnár Imréné Orovicz Margit Matematika–fizika szakos tanárnő Dunaszentgyörgyből. Gyakorló évét
1955-ben Pest megyében Tóalmáson töltötte, majd Dunaszentgyörgyre került, ahol 1990-ig, azaz nyugdíjazásáig tanított. Matematika, illetve természettudományos szakkört vezetett. 1975–1976-ban elvégezte a matematika tanárok komplex szemináriumát. Kitüntetése: Kiváló Munkáért kitüntető jelvény.
Nagy Istvánné Tari Mária Terézia Tanítónő Szegedről. 1952-ben felvételt nyert a szegedi Keméndy
Nándorné Tanítóképzőbe. 1956-ban érettségizett. Gyakorló tanárjelölti évét a Csengelei Pántlika úti
állami Általános Iskolában végezte. 1957-ben tanítóképesítő vizsgát tett. Munkahelyei: Csengele, Kistelek, Zsombó, Kiskundorozsma, Szeged. Negyven évi szolgálat után 1996-ban ment nyugdíjba. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret
Nagy Lajosné Bezsenyi Ilona Tanítónő Szegedről. 1957-ben szerzett tanítónői oklevelet. 1956–57ben Hódmezővásárhelyen tanított. 1958-től Szőregen; 10 évig első osztályban, majd kb. 10 évig 1–2
osztályban. Utána 1–4 osztályban kisdobos vezetést is vállalt, ünnepségeket szervezett. 1993-ban vonult nyugdíjba. Kitüntetései: Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Kossuth Lajos érem.
Nagyillés Mihályné Bányai Mária Földrajz–rajz szakos tanárnő Hódmezővásárhelyről. Diplomáját
1957-ben szerezte, majd ebben az évben a mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolához helyezték.
1963-ban a hódmezővásárhelyi (Kun Béla) Szent István Általános Iskolába került, ahol 28 évig, nyugdíjba vonulásáig tanított. Tanítványai a városi és megyei versenyeken számtalan sikeres szerepléssel
hálálták meg tehetséggondozó munkáját. Osztályfőnökként sokat foglalkozott tanítványai érzelmi neve-
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lésével, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulókra. Kitüntetése: Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés.
Özv. Pál Jánosné Csanki Margit Tanítónő Nagymágocsról. Tanítói diplomáját 1957-ben szerezte.
Gyakorló évét a Nagymágocs-Ótompaháti Általános Iskolában kezdte, ahol összevont 2–4 osztályt tanított. 20 évig az Ótompaháti iskolában tanított, majd körzetesítéssel Nagymágocsra helyezték át. 1960tól iskolavezetői teendőket is ellátott. 1992-ben ment nyugdíjba. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Kiváló
Munkáért, 2004 évben Nagymágocs Nagyközségért Emlékgyűrű.
Pap Imre Történelem–ének szakos tanár úr Budapestről. A főiskola befejezése után a TiszaföldvárÓszölői Általános Iskolában tanított 3 évig, majd a helyi Hajnóczy József Gimnáziumban 9 évet. 1962ben testnevelésből is diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1969–1974-ig a Budapesti Lehel utcai Általános Iskolában éneket tanított. Ezzel párhuzamosan a Csepel NB I-es kézilabda
csapatának edzője volt. Utolsó munkahelye a Fővárosi Gyermekvédő Intézet volt. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret.
Partizer Károlyné Kálmán Klára Anna Biológia–földrajz szakos tanárnő Gödről. Főiskolai diplomáját
1957-ben szerezte. Oktató munkáját Budapesten a X. kerület Keresztúri u. Általános Iskolában kezdte,
ahol biológiát és földrajzot tanított, majd 1962-től nyugdíjazásáig a budapesti VII. kerület Köztársaság
téri Általános Iskolában dolgozott. Tanított biológiát, földrajzot, technikát. 1983–1992-ig – nyugdíjazásáig –
igazgató-helyettes, majd megbízott igazgató volt.
Pataky Tivadarné Irzsák Irén Orosz nyelv és irodalom szakos tanárnő Budapestről. Oktató-nevelő
munkáját 1940-től kezdte, mint tanító. 1945-ben áthelyezését kérte Szolnokra. Szolnokon több általános
iskolában tanította az orosz nyelvet. 1954-ben szerezte meg az általános iskolai tanári oklevelet. 1966.
januártól nyugdíjazásáig Budapesten tanított a IV. kerületi Komját Aladár úti Általános Iskolában.
Pirer Gyula Földrajz–rajz szakos tanár úr Orosházáról. Pedagógiai munkáját 1957 augusztusában
kezdte az orosházi 2.sz. Általános Iskolában. Innen is ment nyugdíjba 1994-ben. Elsősorban a szaktárgyait tanította, de több évig gyakorlati foglalkozást is oktatott. 8 évig vezette a városi-járási rajz szakmai
munkaközösség munkáját. Évtizedekig kézilabda sportágban edzői tevékenységet folytatott. Művésztanárként szép alkotásokat hozott létre. A mai napig is fest, így gazdagítja Orosháza képzőművészeti
munkáinak sorát.
Rácz Istvánné Szentpéteri Julianna Matematika–kémia szakos tanárnő Makóról. Diplomája megszerzése után 1 évig a Szentesi Kossuth téri Általános Iskolában tanított. 1958-tól Makón a Bajza József Általános Iskolában folytatott oktató-nevelő munkát egészen nyugdíjazásáig, 1991-ig.
Sallai Tibor Biológia–földrajz szakos tanár úr Mezőkovácsházáról. Oktató-nevelő munkáját 1957-ben
Mezőkovácsházán az 1. sz. Általános Iskolában kezdte, majd a Magyarbánhegyesi Általános Iskolába
folytatta. 1961-től ismét a Mezőkovácsházi 1. sz. Általános Iskola nevelője lett. Mindkét helyen szaktárgyait tanította és osztályfőnöki teendőket látott el. Óraadóként tanított földrajzot a helyi Hunyadi János
Gimnáziumban. A járásban biológia–földrajz szakmai munkaközösség vezetője volt. Kitüntetései: Magyar Úttörők Szövetségének Dicsérő Oklevele, Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati
Emlékérem.
Schauer János Történelem–ének szakos tanár úr Bajáról. 1957-ben a Sükösdi Állami Általános Iskolában tanár lett, ahol 4 évig tevékenykedett. 1961-ben saját kérésére került második és egyben utolsó
munkahelyére a bajai 609. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe. Öt évig kollégiumi nevelőtanárként,
majd 1966-ban történelem tanár beosztás kapott. Egyetemi végzettségét 1969-ben szerezte. Közben
óraadó volt a bajai III. Béla Gimnáziumban. Iskolájukban középfokú esti, majd levelező képzés indult,
ahol a középfokú levelező oktatás vezetője lett. Kitüntetései: Az oktatásügy kiváló dolgozója, A felnőttoktatásban végzett eredményes munkáért, Szocialista Kultúráért, „Iskolánk Kiváló pedagógusa”
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Soós Gézáné Heintz Margit Paula Tanítónő Szegedről. Gyakorló évét Kiskundorozsmán a Deák Ferenc utcai Állami Általános Iskolában végezte. 1957-ben szerzett tanítói oklevelet. Tanítói pályafutását
Kiskundorozsmán, majd a szegedi Móra Ferenc Általános Iskolában folytatta. 1988-ban vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként többször vállalt helyettesítést a Móra Ferenc Iskolában. Kitüntetései: Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Sugár Jánosné Rózsa Erzsébet Tanítónő Szegedről. Gyakorló évét a Csengele-Vadgerlési Általános
Iskolában végezte. 1957-ben tanítói oklevelet szerzett. Tanított a Röszkei Általános Iskolában, a Szeged-Szentmihályteleki Általános Iskolában, a Hámán Kató Általános Iskolához – a mai Alsóvárosi Általános Iskolához – került, mint napközis nevelő. Bekapcsolódott a pedagógusok számára indított mentálhigiénés foglalkozásokba. 1992-ben vonult nyugdíjba. 1993-tól a Móra Ferenc Általános Iskolában,
mint napközis nevelő tovább tevékenykedett. 2003-ban megszűnt az állása, azóta mentális foglalkozásokat tart felnőtt csoportoknak a Művelődési Háznál.
Svélecz Györgyné Kocsis Aranka Biológia–földrajz szakos tanárnő Esztárról. A diploma megszerzése
után a Győr-Sopron megyei Mosonszentjános II. sz. Általános Iskolájába került, ahol biológiát és földrajzot tanított. Egy év után a Hajdú-Bihar megyei Esztár község Általános Iskolájába került, ahol egészen nyugdíjazásáig folytatott oktató-nevelő munkát. 7 évig volt a derecskei járás munkaközösség vezetője. Nyugdíjazása után 2 évig visszatanított. Kitüntetései: „Az oktatásügy kiváló dolgozója”, Kiváló
úttörővezető kitüntetés, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Szabadosné Balogh Éva Történelem–ének szakos tanárnő Budapestről. Oktató-nevelő munkát végzett Budapesten a IV. kerületi Attila utcai Ált. Iskolában, ahol éneket tanított; az I. kerületi Gellérthegy
utcai Általános Iskolában, ahol már történelmet is tanított. Az énekkarral részt vett az Éneklő ifjúság
mozgalomban, melynek eredményeként 1973-ban a Magyar Rádióban énekeltek, majd 1974-től 1976-ig
évente egyszer a Zeneakadémián szerepeltek. 1973–1985-ig az iskolai és kerületi gyermekvédelmi
szakmai munkaközösség vezetője volt. 1985-ben egészségügyi ok miatt az énektanítást abbahagyta,
és napközis tanárként dolgozott nyugdíjazásáig. Kitüntetései: Kiváló társadalmi munkás kitüntetés, Szocialista Kultúráért kitüntetés, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Szabó Erzsébet Tanárnő Ceglédről. Diplomáját Főiskolánk történelem–ének szakán szerezte. Oktatónevelő munkát folytatott a Békéscsabai 2. sz. Általános Iskolában, óraadó tanárként a Rózsa Ferenc
Gimnáziumban. Énekkart vezetett az Általános Iskolában, a Gimnáziumban, a MÁV Nevelőotthonban, a
honvédségnél, valamint a Kállai Éva Úttörőházban. Számos kiemelkedő eredményt ért el. 1970-től
Ceglédre került a Várkonyi István Általános Iskolába napközis nevelőként. 1975-ben Cegléd város úttörőelnökének választották. 1976-ban a napközi otthoni szakfelügyelőnek nevezték ki, mely munkát nyugdíjazásáig végezte. Kitüntetései: KISZ KB. Dicsérő Oklevél, Kiváló Úttörővezető, Úttörővezetői Érdemérem, Ifjúságért Érdemérem, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Szabó Jánosné Sadler Ibolya Ágota Történelem–földrajz szakos tanárnő Szegedről. Gyakorló évét
Szentmártonkátán töltötte. Pedagógusi munkáját a Zákányszék-Zákányi részben osztott tanyai iskolában, Kübekházán, a Csengelei Általános Iskola tanyai részén (Pántlika úti iskola) és a sándorfalvi Általános Iskolában folytatta. Kitüntetése: Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Szabó Lajos Tanár úr Makóról. A Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika–fizika szakát 1957-ben végezte el. A diploma megszerzése után makói általános iskolákban tanított. Leghosszabb ideig a makói
Bartók Béla Ének-zene Általános Iskolában. 1994-ban kérte nyugdíjazását. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló dolgozója, Árvízvédelemért Érem, Szocialista Kultúráért, Kiváló Munkáért.
Szalay Miklós Tanár úr Budapestről. Főiskolai diplomáját 1957-ben történelem–ének szakon szerezte.
A diploma megszerzése után Budapestre került a rákosligeti Általános Iskolához, ahol éneket tanított. A
Szegedi Nemzeti Színházban Horusitzky Zoltán felkérésére részt vett egy opera betanításában. Vaszy
Viktor tanára és barátja lett. 1972-ben a Budapesti Operaházhoz hívták, ahonnan 2000-ben mint cím-
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zetes karigazgató ment nyugdíjba. Közben a Veszprémi Egyetemen tanított. Jelenleg is tart még próbákat az Operaházban.
Dr. Szenczi Lászlóné Tessedik Vilma Tanárnő Szekszárdról. Főiskolánk matematika–fizika szakán
végzett 1956-ban. Gyakorlóévét Tamásiban töltötte, ahol a diploma megszerzése után még két évig
dolgozott. Oktató-nevelő munkát folytatott Tolnán és Szekszárdon Szakfelügyelőként is dolgozott –matematika–fizika szakfelügyelői munkát végzett. Tagja volt a Bolyai János Matematikai Társulatnak és az
Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak. Kitüntetései: Kiváló pedagógus, Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Szerda Rózsa Tanárnő Harkányból. Főiskolánk matematika–fizika szakán végzett 1957-ben. Első
munkahelye Pakson a II. sz. (Bezerédi) Általános Iskolában volt. Kérésére áthelyezték Siklósra a Táncsics Mihály Gimnáziumba, ahol egészen nyugdíjazásáig oktatott. Időközben levelező tagozaton elvégezte az egyetemet. A középiskolai tanári diploma után már csak matematikát tanított. 1991-ben nyugdíját igénybe vette, de a tanítást csak 1998-ban fejezte be. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló dolgozója,
Arany Katedra Emlékplakett.
Dr. Szilvássy Lászlóné Oskó Gizella Tanárnő Szarvasról. Főiskolai diplomáját biológia–földrajz szakon szerezte 1956-ban. Gyakorló évét a Zagyvarékasi Általános Iskolában folytatta. Oktató-nevelő
munkát folytatott Szarvason, iskolai könyvtárosi, munkaközösség-vezetői, osztályfőnöki és úttörővezetői, munkahelyi szakszervezeti vezetői tisztségeket is ellátott. 1990-ben vonult nyugdíjba. Kitüntetései:
Kiváló Úttörővezető, Úttörővezetői Érdemérem, Kiváló Munkáért, Kiváló Pedagógus, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Eötvös József Emlékérem.
Szűcsné Rábik Julianna Aranka Tanítónő Szegedről. Gyakorló évét a Csengele-Vadgerlési Általános
Iskolában töltötte: összevont osztályokat tanított. 1957-ben sikeres képesítő vizsgát tett a Szegedi
Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben. 1957–1982-ig az Algyői Általános Iskolában, 1982/83-as tanévben a Budapesti Általános Iskolában tanított. 1983–1993-ig a Szegedi II. sz. Rókusi Általános Iskolában korrekciós osztályokat, majd napközis csoportokat vezetett. 1993-ban vonult nyugdíjba.
Tomatás Imréné Bacsó Julianna Tanárnő Szegedről. Tanítóképzőben érettségizett, majd az Állami
Pedagógiai Főiskola biológia–földrajz szakos hallgatója lett. 1955-ben gyakorló évesként Ásotthalomra
a belterületi Általános Iskolába került és dolgozott, mint szaktanár. Évekig az osztályfőnöki munkaközösséget vezette, majd a biológia–földrajz szakos tanárok szakmai munkaközösségét irányította. 1991.
szeptembertől vonult nyugdíjba. Kitüntetései: Az oktatásügy kiváló dolgozója; Pedagógus Szolgálati
Emlékérem.
Tóth Barnabás Tanár úr Bátaszékről. Főiskolai diplomáját 1956-ban matematika–fizika szakon, majd
1970-ben a középiskolai tanári oklevelét az ELTE-n szerezte. 1964-ig Tiszafüreden a Kiss Pál Általános
Fiúiskolában, 1969-ig Öcsöd Általános Iskola és Gimnáziumban, 1969–1995-ig a bátaszéki II. Géza
Gimnáziumban tanított. 1995-ben ment nyugdíjba.
Tóth Gyuláné Szabó Éva Tanárnő Sárbogárdról. 1957-ben végzett a Pedagógiai Főiskola történelem–
ének szakán. Pályafutását Móron az Általános Fiúiskolában kezdte, ahol 4 évig tevékenykedett. 1961ben Sárbogárdra költözött, így pedagógusi munkáját a Sárbogárdi Általános Iskolában folytatta, történelmet és éneket tanítva. 1967-ben elindult az ének-zene tagozatos osztály és ettől kezdve a tagozatos
osztályokban tanított éneket és történelmet. 1990 szeptemberében lett nyugdíjas.
Dr. Tóthpál József Tanár úr Budapestről. 1957-ben a Pedagógiai Főiskolán magyar–történelem szakon, 1964-ben az ELTE BTK magyar–történelem szakán végzett. Tudományos fokozatot 1975-ben
szerzett. Tanított kezdő tanárként Szegvár községben, majd oktatóként középiskolában, főiskolán és
egyetemen. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Közművelődési Tanszékének alapító tanszékvezető
docense. A közművelődés területén tevékenykedett könyvtárosként, könyvtári igazgatóhelyettesként, a
szegedi Bartók Béla Művelődési Központ alapító igazgatójaként, a Kulturális Minisztérium Közművelő-
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dési Főosztályának helyettes vezetőjeként, Kórusok Országos Tanácsának főtitkáraként, a Nemzeti Filharmónia igazgatójaként. Kitüntetései: Kiváló Népművelő; Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje
Valkó Mihályné Zsigri Margit Tanárnő Szolnokról. 1957-ben végzett ének–történelem szakon. Tanítani
Kenderesen kezdett, majd áthelyezték a Szolnoki Zeneiskolába, ahol zongorát tanított. A zongora tanári
diplomát 1961-ben kapta meg a Szegedi Konzervatóriumban. Szolnokon párhuzamosan tanított éneket
és zongorát. A Zeneiskolában a zongora tanszak vezetője volt. Kitüntetései: Kiváló munkáért; Szocialista Kultúráért; Arany Katedra Emlékplakett.
Vaszkó Elekné Onozó Ida Tanítónő Mórahalomról. Tanítói diplomáját 1957-ben szerezte. Oktató-nevelő munkáját 1956-ban a Mórahalmi Általános Iskolában kezdte és 1994-ig a nyugdíjazásáig a nevelőtestület tagja volt. Az iskola mostani igazgatóját idézve: „Iduka mélyen érző, nagy-nagy alázattal bíró
pedagógus, aki megtiszteltetésnek és nem napi nyűgnek, nem megélhetést biztosító munkának fogta
fel a gyereknevelést. Mindene volt a tanítás, a gyereknevelés, a pedagógiai munka.”
Veres Irén Tanárnő Berettyóújfaluból. Matematika–kémia szakos diplomája megszerzése után Bakonszegen tanított. 1961-ben a Berettyóújfalui Toldi Miklós Általános Iskolába helyezték át. 1963-ban a járási munkaközösség vezetésével bízták meg, majd kinevezték járási szakfelügyelőnek. 1969-ben megbízták a berettyóújfalui járás művelődési osztályának vezetésével. 1978-ban visszament tanítani a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolába, s végezte a szakfelügyeleti munkát is. 1991-ben ment
nyugdíjba. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló dolgozója; Maróthi György-díj
Veszelovszky Vinc Pluliár Klára Tanárnő Szegedről. Diplomáját 1957-ben szerezte a Keméndy Nándorné Tanítóképző Intézetben. Oktató-nevelő munkáját az Öttömösi Általános Iskolában, a Rúzsa II. sz.
Általános Iskolában, a Balástyai leánynevelő-otthonban, majd nyugdíjazásáig a Móra Ferenc Általános
Iskolában végezte. Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, Kiváló Munkáért, Gyermekvédelmi Munkáért
Zsurzsucz Péter Tanár úr Karcagról. Magyar–román szakos diplomáját 1957-ben szerezte. Pedagógusi pályáját Mezőpeterden kezdte, mint magyar–román szakos általános iskolai tanár, majd két évig
mint iskolaigazgató folytatta munkáját. 1963-ban Karcagra került, ahol a Kálvin u. 2. sz. Általános Iskolában, majd a Tanyasi Diákotthonban dolgozott. 1968-ban Berekfürdőre került, mint igazgatóhelyettes.
1976-ban saját kérésére visszakerült Karcagra a Györffy István Általános Iskolába, s innen is ment
nyugdíjba 1993-ban.
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KARI NAPTÁR
2007/2008. tanév
II. félév
Február 4 – május 16.
Február 4 – 15.
Február 4 – 22.
Február 4 – március 21.
Február 21 – 22.
Március 3 – 7.
Március 3 – 14.
Március 6 – 7.
Március 6 – 7.
27 – 28.
Március 7.
Március 7.
Március 7.
Március 24 – 28.
Március 31.
Március 31 – április 4.

Április 20.
Május 17.
Május 19.
Május 19 – június 6.
Május 19 – június 27.
Június 16 – 27.
Június 27.
Június 30 – július 8.
Június 30 – július 11.
Július 12 – 13.
Augusztus 25 – 29.

Szorgalmi időszak
Tantárgyfelvételi időszak
Az utolsó éves tanár szakos hallgatók külső iskolai gyakorlata
Az utolsó éves tanító szakos hallgatók külső iskolai gyakorlata
Az I. éves tanító szakos hallgatók pszichológiai hospitálása a gyakorlóiskolában
A II. éves óvodapedagógus szakos hallgatók óvodai gyakorlata
Az I. éves óvodapedagógus szakos hallgatók pedagógiai-pszichológiai gyakorlata
A II. éves tanító szakos hallgatók pedagógiai hospitálása a gyakorlóiskolában
A nappali tagozatos tanár szakos hallgatók egyéni pedagógiaipszichológiai hospitálása önkormányzati iskolában
A levelező tagozatos tanár szakos hallgatók egyéni pedagógiai-pszichológiai
hospitálása önkormányzati iskolában
A levelező tagozatos tanár szakos hallgatók napközis hospitálása önkormányzati iskolában
A tanszéki engedélyes tantárgyfelvétel utolsó napja
Tavaszi szünet
„Jó tanuló, jó sportoló” pályázatok beadási határideje
A III. éves hallgatók egyéni tantárgypedagógiai gyakorlata
(a hallgató egyénileg szervezi, a megfigyelési szempontokat a szaktanszéki
módszertanosok adják)
Szakdolgozatok beadási határideje
Ballagás
„Kiváló tanárjelölt, kiváló tanítójelölt” pályázatok beadási határideje
Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
Vizsgaidőszak
Záróvizsgák
Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje
Felvételi alkalmassági és gyakorlati vizsgák
A III. évfolyamos technika szakos hallgatók tantervileg előírt kötelező szakmai
nyári gyakorlata
Diplomaátadó ünnepség
Engedélyes vizsgaidőszak
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Határidők

Március 1.
Március 31.
Március 31.
Április 30.
Június 1.
Június 30.
Szeptember 1.

Javaslat külső záróvizsga elnökökre
Javaslat adjunktusi, tanársegédi előléptetésre a 2008/2009. tanévre, valamint
a lejáró kinevezések megismétlésére
Javaslat egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, főiskolai docensi
előléptetésekre a 2009/2010. tanévre
Alkotószabadság iránti igény benyújtása 2008/2009. tanév I. félévére
Kari naptári adatok beküldése a 2008/2009. tanévre
Javaslat állami és miniszteri kitüntetésekre (Magyar Kultúra Napja, március
15.)
Óraadói igények benyújtása a 2008/2009. tanév I. félévére

Rendezvények
Március 7 – 8.
Május
Május 30.

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai c. konferencia
Hatalom interdiszciplináris megközelítésben II. c. konferencia
Pedagógus nap
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A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető
a JGYPK Internetes honlapjáról:
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Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: (+36) 62 546-051, Fax: (+36) 62 420-953
Felelős kiadó: dr. Galambos Gábor dékán
Felelős szerkesztők:
Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezető
dr. Tóth Szergej dékánhelyettes
Szerkesztőbizottság
Annus Gábor (technikai szerkesztő), Forró Lajos (szerkesztő), Szécsi Zoltánné (szerkesztő),
Czutor Zoltán (nyomdai kivitelezés és korrektúra)
Megjelent: 2008. év február havának első felében, 250 példányban

