Junior Achievement

Az 1919-ben alapított Junior Achievement® mára a világ legrégibb, legnagyobb
és a leggyorsabban fejlõdõ, nem profitorientált oktatási szervezete lett, amely a világ 103
országában mûködik és az utóbbi 5 év során megduplázta tanulói létszámát.
A Junior Achievement® Magyarország
alapítványt 1993-ban hozta létre üzletemberek egy csoportja. A JAM a magyar oktatási rendszerhez illeszkedõ, átfogó, a hétköznapi élet problémáira választ adó közgazdasági, vállalkozási ismeretekkel látja el diákjait, elõtérbe helyezve az üzleti élet gyakorlati problémáit. Négy év alatt az ország
19 megyéjének több, mint 140 iskolájában,
óvodájában, 3500 általános- és középiskolás diák, óvodás tanul tananyagaink alapján.
A JAM programok célja az üzleti élet és
az oktatás közötti kapcsolatrendszer kialakítása, amelyen keresztül a „tantermek” és
a „vállalatok” között együttmûködés jöhet
létre. Célunk, hogy a külföldi oktatási anyagok magyar viszonyoknak megfelelõ adaptálása által a diákok és tanáraik körében
egyfajta üzleti gondolkodásmódot teremtsünk meg. A NAT követelményeinek megfelelõ oktatási programunk által a diákok
olyan szaktudásra tehessenek szert és fejlõdjenek azon készségeik, amelyek felkészítik
õket arra, hogy felelõs tagjai és hatékony
munkatársai legyenek, mind a társadalomnak, mind pedig leendõ munkahelyüknek.
A JAM tantárgyait felkészített tanárok
üzletemberekkel együttmûködve oktatják
országszerte. A lelkes tanári gárda sikereinek alapja, hogy a folyamatos felkészítés
mellett elméleti és gyakorlati példákkal színesített tankönyvekkel látjuk el õket, melyet
az iskolai oktatás során sikeres vállalati tanácsadók elõadásai egészítenek ki. A diákok
fantáziát látnak a programban, megvalósíthatják terveiket, kipróbálhatják önmagukat
tanári és tanácsadói irányítás mellett.
A Junior Achievement tananyagcsomagjai
„Én és a világ” 1–4. évfolyam (Mi magunk, Mi családunk, Környezetem, Városom). Általános iskolai program, amelynek
elsõ részét óvodáknak is ajánlják. A program

elkészítése és adaptálása során arra törekedtek, hogy a gyerekek egy-egy meseszerû történeten keresztül játszva ismerkedhessenek meg az alapvetõ közgazdasági fogalmakkal. A történetek bemutatását, a tanultak rögzítését poszterek, egyszerû, de ötletes segédeszközök, ábrákkal, képekkel tûzdelt füzetek segítik, felkeltve a kisdiákok érdeklõdését a téma iránt.
Gazdasági gyakorlatok 7–8. évfolyam.
A tanári, tanácsadói irányítás és a munkafüzet segítségével a JAM diákok betekintést
nyerhetnek a gazdasági rendszerek világába, ismereteket szerezhetnek a pénzügyi
tervezésrõl, a tõzsdérõl, a megtakarítások/befektetések fontosságáról és a kereslet–kínálat viszony alakulásáról.
Üzleti gyakorlatok 8–9. évfolyam. Az üzleti gyakorlatok címû tananyag átfogó közgazdasági szemléletet nyújt és fontos gazdasági fogalmakat vezet be. Ez a rugalmas
program a pénzügy, a vállalkozásszervezés
feltételeit, a kereslet–kínálat törvényét, a
pénz szerepét mutatja be. A tananyag tartalmaz egy pályaválasztással és álláskereséssel kapcsolatos részt is.
Alkalmazott közgazdaságtan középiskolás diákok részére. A tananyag által a diákok
összetett képet kaphatnak a gazdaság mûködésérõl, az állam és a vállalatok felépítésérõl, a bankrendszerekrõl, a vállalkozás lényegérõl.
A program részei:
– elméleti tananyag, tankönyv
segítségével
– gyakorlati ismeretek, munkafüzet példáival,
– számítógépes gazdaság szimulációs
program (MESE),
– diákvállalkozás.
GLOBE. Ez egy fél éves, középiskolások
részére készült program, amely az alkalmazott közgazdaságtan tananyagot egészíti ki.
A program keretében a diákvállalkozások
külkereskedelmet folytatnak a világ különbözõ pontjain mûködõ diákvállalkozásokkal.
A JAM tanárképzési tréningje
Az akkreditált tanárképzés négy célra
összpontosít:
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– a gazdasági ismeretek tanításához szükséges üzleti szemlélet kialakítása, felerõsítése a tanárokban;
– a JAM tananyagainak ismertetése, tananyagok oktatásának, számítógépes szimuláció alkalmazásának gyakorlása;
– diákvállalkozás programrész alkalmazása a gyakorlatban;
– együttmûködés a vállalati szakemberekkel.
Orientációs tréningeik során a tanárokat
tájékoztatják a JAM programról, annak
felépítésérõl, tananyagairól és az együttmûködési lehetõségekrõl.
Posztgraduális tréningeik keretében kerül sor a JAM tananyagok ismertetésére, a
80 órás elméleti és gyakorlati foglalkozások
során. A képzésbe sikeres üzletembereket is
bevonnak.
Követõ tréningeket évente két alkalommal
tartanak a közgazdaságtant, vállalkozástant
a JAM tananyagai alapján már tanító tanárok részére.
A JAM szabadidõs rendezvényei
Nyári táborukban diákjaik ismert vállalatok szakembereivel találkozhatnak.
A MESE verseny a számítógépes és közgazdasági szimulációs gyakorlathoz kapcsolódó rendezvény, ahonnan az elsõ 8 csapatot a számítógépes világbajnokságra is
benevezik.
A legjobb JAM diákoknak lehetõségük
van arra, hogy kijussanak a Junior
Achievement International által szervezett
Nemzetközi Diáktáborokba. Cél, hogy a
JAM diákok és tanárok bekerüljenek a nemzetközi junioros hálózatba.
A Diákvállalkozások Kiállítása és Vására keretében a diákvállalkozások valódi vásáron mutathatják be és értékesíthetik saját
készítésû termékeiket.

Múltunk öröksége

A „Múltunk öröksége” Alapítvány a gyermekmozgalmak haladó hagyományainak
ápolására vállalkozott. Nyárvégi rostallói
konferenciáján arról váltottak szót a szakemberek: vajon milyen lesz a gyermekmozgalmak helyzete az elérkezõ 21. században.

Zabhegyezõ –
Gyerekanimátorok
Egyesülete
Kiemelkedõen közhasznú szervezet
Az Egyesület bemutatása
Animátornak azt a személyt nevezzük,
aki másokat pozitív aktivitásra késztet. Gyermekanimátoroknak – ennek megfelelõen –
azokat hívják, akik tanítási órán kívül gyerekekkel foglalkoznak, hogy segítsék õket
szabadidejük hasznos és értelmes eltöltésében.
A Zabhegyezõ – Gyerekanimátorok Egyesülete 1991 júniusában alakult, gyerekekkel
nem hivatásszerûen foglalkozó fiatalok szakmai szervezeteként. A tagság kétharmada
húsz évnél fiatalabb és csak néhányan idõsebbek huszonöt évnél.
Az Egyesület alapelve a nyitottság, ennek
megfelelõen: egyrészt elhatározása alapján
minden gyerekekkel foglalkozó fiatal beléphet a szervezetbe, másrészt a rendezvényeken való részvételnek nem feltétele az
egyesületi tagság. Ezen alapelv megvalósításának érdekében az Egyesület jó kapcsolatokra törekszik minden hazai gyerek- és
gyerekérdekû szervezettel.
A Gyerekanimátorok Egyesülete szakmai együttmûködési szervezet, amelynek
céljai:
– fiatalok felkészítése gyerekfoglalkozások vezetésére,
– gyerekanimátorok továbbképzése,
– módszertani anyagok terjesztése,
– gyerekanimátorok közötti kapcsolatés információszervezés,
– hozzájárulni a magas színvonalú gyerekanimátor-kultúra kialakulásához és elterjedéséhez,
– közös rendezvények szervezése gyerekanimátorok, illetve azok gyerekközösségei számára,
– részvétel más szervezetek gyerekprogramjainak megvalósításában.
Az Egyesület rendezvényeinek költségét
– a résztvevõ gyerekek és fiatalok anyagi
helyzetére és a fiatalok által végzett, nem honorált önkéntes munka nagy arányára való
tekintettel – pályázati támogatásokból fede-
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zi. Az Egyesület a társadalmi szervezetek
költségvetési támogatására hivatott országgyûlési pályázati alapból kap mûködési támogatást.
Az Egyesület 5 éve folyamatosan játszóházat mûködtet a budapesti Káposztásmegyer II. lakótelepen. A csoport tagjai rendszeresen vezetnek foglalkozásokat a Szünidödõ nyitórendezvényén, a Margitszigeti
Atlétikai Stadionban is.
Az Egyesület stratégiai partnere diákügyekben az Országos Diák Unió.
Az Egyesület mûködése
Az Egyesület legfõbb döntéshozó szerve
– a közgyûlés – pályázatok közül választja
ki rendezvényeit, amelyek megvalósítását
programigazgatóként azok javaslói vezetik. A programigazgató olyan egyesületi tag,
akit a közgyûlés felhatalmaz az adott programon belül érvényesülõ kizárólagos döntési joggal és felelõsséggel.
Helyi animátorcsoportjaik rendszeresen
rendeznek gyerekfoglalkozásokat, klubokat. Részt vesznek az egyesületi gyerekprogramokon, saját nyári táborokat szerveznek, õk alkotják a Nyárzáró Egyesületi
Tábor résztvevõinek többségét. A helyi csoportok közti információáramlást és koordinációt a Helyi Csoportok Fóruma látja el.
Az Egyesület programjai szakmai színvonalának egységesítése és emelése céljából,
kidolgozta és bevezette az Egyesületen belüli általános képzési és vizsgarendszert.
Zabhegy néven rendszeresen megjelenik
tájékoztatójuk, amely tagjaik mellett partnereikhez is eljut, információkat tartalmaz
rendezvényeikrõl, pályázatokról, olcsó szálláshelyekrõl, táborhelyekrõl.
Az Egyesület tagja a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanács (GyIÉT) gyerekés ifjúsági érdekû szervezetek tárgyalódelegációjának, megfigyelõként tagja a Gyermekérdekek Magyarországi Fórumának és
együttmûködik több tucat ifjúsági és ifjúsági érdekû szervezettel.
Az Egyesület tagjai az alábbi gyerek és ifjúsági célokért tevékenykedõ szervezetek
munkájában vesznek részt mint delegáltak:
– MaHolnap periodika szerkesztõbizottsága,

– Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Tanácsadó
Testülete,
– Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma,
– Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság
Felügyelõ Bizottsága,
– Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság
Tanácsadói Testülete,
– Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma.
Székhely: 1142 Budapest, Alsóõr u. 9/b.
Postacím: 1399 Bp., Pf. 701/200
Bankszámlaszám: 10102086-6863500200000002
Adószám: 19669467-2-42
Honlap: www.c3.hu/-zabhegy
E-mail: zabhegy@c3.hu

Konferencia
a Normafánál
A Pest megyei Pedagógiai Intézet hagyományos normafai konferenciájának középpontjában az egyén és közösség viszonyának pedagógiai értelmezése áll. Szót kapnak
a hagyományos és „modern” nevelésközpontú iskolák.

A KOMA
a mûvészetpedagógiáért
A KOMA kuratóriuma szerzõdésben bízta meg az Academia Lid et Artis mûvészetpedagógiai egyesületet, hogy a közalapítvány hírlevele számára készítsen ajánló, illetve kritikai szakirodalmi szemlét a mûvészetpedagógia legújabb kiadványairól,
módszertani innovációiról.

Fekete István száz éve
A ‘Tüskevár’ írójának századik évfordulójára készülnek az irodalom és a természet barátai. Dombóvárott, a Molnár
György Általános Iskola gyermekközösségei évek óta szerveznek programot az
író emlékére. A centenáriumi évben széles
körû társadalmi kezdeményezésben kívánnak készülni az évfordulóra, megannyi
szakmai szervezettel, érintett egyesülettel,
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társasággal együtt országos konferencián
kívánnak dialógust kezdeményezni az író
hagyatékának jegyében a környezeti és az
irodalmi nevelés lehetséges összefüggéseirõl. A konferencia jelképes értelmû
munkacíme jelzi a progresszív pedagógiai
kötõdést: a Tüskevár mint a nevelés színtere. A program ideje: 2000. április.

Valaki felelõs

Ez a címe a Szent Ignác Szakkollégium
októberi konferenciájának, melynek témája az „egyházak és a civil társadalom felelõssége az ifjúság neveléséért”. A konferenciára a vendéglátók a legszélesebb
ökumené nevében hívtak elõadókat és résztvevõket, így például a Regnum Marianum,
az Opus Dei, a REFSz, az IDF, a Fidelitas,
a Cserkészet mellett szót adnak az úttörõmozgalom szóvivõjének is.

Gyermekirodalom

Komáromi Gabriella tankönyvet írt a magyar gyermekirodalom történetérõl. Kiadója a Helikon. Több egyetemen és fõiskolán
iktatták tantervbe a gyermekirodalmat mint
önálló, a pedagógia és az irodalom mesgyéjén elhelyezkedõ diszciplínát.

Besenyõtelek

25 évvel ezelõtt, az elsõk között, kísérleti státusszal avatták a Heves megyei Besenyõteleken a község általános mûvelõdési
központját. A jeles évfordulón az alapítók
méltatták a negyedszázad elõtti innováció jelentõségét, a fiatalabb ÁMK-k köszöntötték
az „úttörõt”, a község igényes népünnepélyen ünnepelte önmagát.

Tanfolyam
magyartanároknak
A Magyartanárok Egyesülete Újrafelfedezés és közvetítés címen 120 órás, akkreditált továbbképzési tanfolyamot szervezett
tavaly és szervez idén is a TIT budapesti
Kossuth Klubjában. E tanfolyam (kéthetenként, csütörtökön munkálkodó mûhely) keretében az elõadások, a közös mûelemzések
és a módszertani tapasztalatcsere mellett –
az új továbbképzési rendszer szabályainak

megfelelõen – az értékelés alapjául szolgáló önálló „produktumoknak” is születniük
kell. Ez a kényszer számos értékes munkát
eredményezett. Az alábbiakban közölt
írás(ok) ilyen szemináriumi dolgozat(ok). Jó
tucatnyi, elõre megadott témából választhattak a képzés résztvevõi. E témák közös vonása az volt, hogy mindegyik „a régieket
megszólító újakra”, hajdani és mai mûvek
párbeszédére, ha tetszik „intertextuális összefüggésekre” irányította a figyelmet. A jövõben szeretnénk rendszeresen közreadni
hasonló továbbképzési „melléktermékeket”,
melyek ékesen bizonyítják, hogy a különbözõ iskolákban dolgozó, gyakran fásultnak
ítélt magyartanárok korántsem vesztették
el nyitottságukat, kreativitásukat, önálló
mûértelmezõ képességüket.

Az Alternatív
Pedagógusképzõ Mûhely
akkreditált kurzuskínálata 1999/2000
„Kik vagyunk? Az Alternatív Pedagógusképzõ Mûhelyben az 1980-as évek végének reformpedagógiai törekvései találtak
egymásra. Már az elsõ években megjelent az
az igény, hogy alternatív módon és tartalommal képezzünk tanárokat. Azóta bebizonyosodott, hogy kurzusaink jól hasznosítható segítséget nyújtanak a hagyományos és nem
hagyományos módszerekkel tanító pedagógusoknak is, mint azt az évek óta visszajáró résztvevõink bizonyítják. Az intézményesült tanár-továbbképzési forma kialakítása mellett egyenrangúan fontosnak tartjuk
a nyitott szellemû, értelmiségi mûhely
megõrzését.”
Jellemzõik:
– Kurzusaik interaktívak.
– A témákat több szempontból, több
elõadó részvételével közelítik meg.
– A foglalkozásokon az elõadások helyett a résztvevõk saját élményû tanulása
meghatározó.
– Kurzusaikon mûhelymunka folyik.
– Kurzusaik lehetõséget adnak a pedagógusság mint értelmiségi létforma kiteljesítésére.
Kurzusaikat az Oktatási Minisztérium
akkreditálta
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Várják jelentkezését!
Az APM munkatársai: Czike Bernadett,
Fehér Márta, Juhász Nagy Ágnes Viktória,
Kerékgyártó Judit, Szebényi Csilla, Vég
Katalin.
Az Alternatív Pedagógusképzõ Mûhely
akkreditált kurzusai
1. Multikulturalitás és interkulturális kommunikáció az iskolában
120 óra
2. Speciális bánásmódot igénylõ gyerekek
az iskolában
120 óra
3. Alternatív pedagógiák elmélete és gyakorlata
120 óra
4. Iskolamesterek, élõ pedagógiai irányzatok I–II.
60–60 óra
5. Hatékony tanulásszervezési módszerek
120 óra
6. Kultúrkörök mint a NAT Társadalomismeret moduljának választható tantárgya
60 óra
7. Magánélettan mint a NAT Emberismeret moduljának választható tantárgya
60 óra
8. Honnan hová? – Értékek ma 60 óra
9. Isteni és emberi természet (Bibliai szövegfeldolgozás)
60 óra
10. Személyiségfejlõdés és társadalomba
illeszkedés
120 óra
11. Mûvészet mûvelve
120 óra
12. Alkalmazott dráma
120 óra
13. Humánökológia
120 óra
Egyéb programajánlatuk:
Kézmûipari technikák: Foltvarrás, kerámia, batikolás.
1999 szeptemberétõl induló kurzusaik:
Speciális bánásmódot igénylõ gyerekek az
iskolában
120 óra
– Devianciák kezelése az iskolában
– Integráció, sérült és ép gyerekek együtt
nevelése az iskolában
– Gyermekegészség és patológia
Terepintézmények: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium, Gyermekek Háza,
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola, Burattino Iskola.
Tervezett elõadók: Buda Béla, Fohn Márta, Császár Ildikó, Lányi Marietta, valamint
a terepintézmények munkatársai.
Kurzusgazdák: Gyõrik Edit, Kereszty
Zsuzsa, Vég Katalin.

Iskolamesterek, élõ pedagógiai irányzatok I.
60 óra
Iskolák közelrõl:
– Alternatív Közgazdasági Gimnázium
– Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium
– Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
– Carl Rogers Személyközpontú Iskola
A kurzushoz egy újabb 60 órás kurzus
csatlakozik szervesen, melyen a résztvevõk egy-egy választott iskola mentén mélyíthetik el tudásukat. (Iskolamesterek II.)
Tervezett elõadók: Horn György, Gyõrik
Edit, Szeszler Anna, Gádor Anna.
Kurzusgazdák: Gádor Anna, Gyõrik Edit,
Czike Bernadett
Kultúrkörök, ahogy a Rogers iskolában
tanítják
60 óra
Az emberiségnek a folyvást bõvülõ, a
korábbi ismereteket kiigazító vagy éppen
cáfoló tudása mellett létezik olyan is, ami kevésbé érzékelhetõ, ám jelentõsége ugyanakkora, mert az állandóságot képviseli. Ez a
különbözõ kultúrkörök hagyománya. A kurzus során egy-egy kultúrkörbõl (magyar
népszokások, pogány magyarság, zsidó, keresztény, görög, egyiptomi, római kultúrkörök), egy-egy témát, mesét, mítoszt, ünnepet kiemelve szervezzük a foglalkozásokat, melyeken a 6–12 éves korosztályban alkalmazható tanítási technikákat, módszereket mutatjuk be.
Tervezett elõadók a tanítók.
Kurzusgazdák: Korbai Katalin, Drinóczky
Viktória.
Isteni és emberi természet (Bibliai szövegfeldolgozás)
60 óra
Várják mindazokat, akiket érdekel a Biblia, szívesen olvassák az iratokat és ismernek meg szövegértelmezési technikákat, elszántak a többszempontú gondolkodásra,
vitára. Azokat, akik nyitottak a vallási hagyományok és a hozzájuk kapcsolódó többféle teológiai gondolkodásmód befogadására,
akik feladatuknak érzik a Szentírásban megjelenõ értékek közvetítését tanítványaik felé és ezt nem kívánják összekeverni a vallásos hit közvetítésével.
Tervezett elõadók: Szabó István György,
valamint teológusok, filozófusok.
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Kurzusgazdák: Kerékgyártó Judit, Csata
István.
Mûvészet mûvelve
120 óra
A résztvevõk megismerkedhetnek az alkotó munka folyamatával, megmerítkezhetnek magában az alkotásban, és találkozhatnak a mûvészettörténet nagy alkotóival és
mûveikkel.
Gyakorlati foglalkozások: zene, festés,
mozgás, kreatív írás, filozófia.
Elméleti foglalkozások: mûvészettörténet.
Tervezett elõadók: Balassa Bálint, Bátorfi
Andrea, Döbröntei Zoltán, Kenéz László
Tamás, Magusin Anna, Pap Gábor.
Kurzusgazdák: Szebényi Csilla, Kenéz
László Tamás.

Ôszi búvár

Lakmározó imádkozó sáska hívogatja a
természetkedvelõket…
Megjelent a Természetbúvár magazin õszi
száma!
Barangolásaink során nemegyszer rácsodálkozunk a sokszínû, sokarcú természetre. A mezei virágok, a bokrok és a fák formagazdagsága különösen bámulatos. Ezt a változatosságot korántsem rendszertelenség uralja. Épp
ellenkezõleg! Aki ennél többre kíváncsi, olvassa el A fák formamûvészete címû cikket.
A pillanat varázsa rovatban dr. Molnár
Gyula országosan ismert természetfotós mutatkozik be.
Új tettekre hívunk! címmel a Természetbúvár Egyesület „Egy nevezetes fa – egy iskola” és „Egy tanösvény – egy iskola” akcióban való részvételre buzdít.
Dr. Varga Zoltán tanszékvezetõ egyetemi
tanár az avatott szerzõje A Kárpát-medence
biológiai sokféleségét bemutató írásnak.
Egyes fa- és cserjefajok levelei már szeptemberben színesedni kezdenek, de ez a
szemet gyönyörködtetõ színjáték a maga
teljes szépségében csak októberben bontakozik ki – írja a népszerû Schmidt Egon,
majd kézen fogva vezeti az olvasót a folyók és tavak mentén, a réteken, legelõkön,
a kultúrtájakon, az erdõk sûrûjében, a parkokban és arborétumokban.
A meteorológiai viszonyok minden élõlényre hatnak. Ez alól a madarak sem kivé-

telek ám! A madarak és az idõjárás címû cikk
sok-sok „titokról” lebbenti fel a fátylat.
Az ország délnyugati részén utazva szinte hintáztat a táj: kisebb-nagyobb, lágy ívelésû erdõkkel, kaszálókkal tarkított dombok ölelkeznek egymással. Az Ôrség a természet parkja.
Sziklagleccserektõl a tûzárakig kalauzol
az Anatóliai-magasföld szívében címû, az
amatõr geológusoknak különlegese érdekességeket feltáró írás.
A Se-Quo-Yah irokéz indián fái címmel
dr. Simon Tibor professzor ír a vadnyugati
erdõk és virágok érdekességeirõl.
Gondolt-e már Ön arra, hogy a budapesti metróhálózat alagútrendszerét miféle különös „lakók” népesítik be? (Nem a hajléktalanokra célzunk.) Állatok sokasága talál
biztos menedéket ott.
Akvarisztika, terrarisztika, szobakertészet, filatélia a biohobbi kedvelõinek.
Virágkalendárium és a tengelicet bemutató poszter teszi gazdagabbá a Természetbúvár magazin õszi számát.
A Természetbúvár magazin minden természetkedvelõ lapja, de leginkább iskolásoknak, pedagógusoknak ajánljuk.
Ára még mindig csak 148 forint.

Karácsony Sándor
emléke
Debrecenben emlékülést szerveztek az
egykori pedagógiaprofesszor emlékére. A budapesti Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolán,
az egykori Zrínyi Miklós Fõgimnázium épületében arra emlékeztek, hogy a nagy hatású
magyar pedagógus 80 évvel ezelõtt itt kezdte meg pályájának meghatározó szakaszát, pedagógiájának kialakulására az itteni tanulókkal kialakult élményei voltak nagy hatással.
A Péceli Kör rendezvényén egykori tanítványok emlékeztek tanárukra.
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