
Munkaközösségünk 2004-ben jött létre azáltal, hogy a Homoki Gábor vezette humán munkaközösség 

kettévált magyar nyelv és irodalom, illetve történelem munkaközösségekre. Az első tanévben Hajdú 

Annamária, a 2005/2006-os tanévtől pedig napjainkig Dr. Péterfi Gábor vezeti e közösséget. A 

csoportnak a megalakulástól kezdve a következő kollégák voltak tagjai: Debrődiné Dobóczy Mária, 

Hajdú Annamária, Heltai Zoltán, Kolarovszki Zoltán, Koncz István, Kovacsics Attila
1
, Lányi Erzsébet, 

Dr. Péterfi Gábor, Szilágyi Zita és Varga Lajos. 

 

 A munkaközösség célja az érettségi követelményeknek és a NAT-ban foglaltaknak megfelelően a 

nemzeti azonosságtudat kialakítása, illetve elmélyítése a magyar történelem feldolgozása révén, 

valamint az egyetemes történelem feldolgozásával kiegészítve a demokratikus gondolkodásra nevelés 

és a közéleti részvételre való felkészítés. Fontos továbbá a szociális érzékenység kialakítása, valamint 

az alapvető erkölcsi normák tiszteletére való nevelés. E célok érdekében a munkaközösség egymást 

segítve csapatként próbál dolgozni annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat, kihívásokat minél 

eredményesebben tudjuk megoldani. A felsorolt célok érdekében a tanórákon változatos pedagógiai 

módszerekkel törekszünk az ismeretek átadására és a készségfejlesztésre, emellett számos tanórán 

kívüli program megkínálásával igyekszünk a történelem tantárgyat megszerettetni a diákokkal. Ezek 

közül a legfontosabbak: szakkörök indítása, versenyeztetés, tanulmányi kirándulások, valamint 

tudományos és „oral history” előadások szervezése, versenyeztetés, esszéíró pályázat lebonyolítása, 

valamint történelmi emléknapok szervezése.   

                                                           
1
 A dőlt betűvel szedett kollégák jelenleg már nem tanítanak intézményünkben. 



Az elmúlt években több, történelem témájú szakkört is indítottunk iskolánkban. Akik a 

helytörténet iránt érdeklődnek, választhatják a Debrődiné Dobóczy Mária vezette Honismereti 

szakkört, melynek feladata a gimnázium egykori könyvtárának és tanári hagyatékának feldolgozása, az 

iskolatörténeti múzeum anyagának gondozása, valamint a tanársírok gondozása. A Hagyományőrző 

szakkör a magyar őstörténetre fókuszál, itt lehetősége van a diákoknak az íjászkodás elsajátítására is 

Varga Lajos vezetésével. Az Emlékpontok-szakkör az ún. Emlékpontok-projektre épült (TÁMOP – 

3.2.9/B-08/1. sz. pályázat), Dr. Péterfi Gábor koordinálta. Ezen a szakkörön az iskola diákjai által 

2010/2011-ben elkészített ötven interjú feldolgozása zajlott (2012-2014) új helytörténeti kutatási 

irányok bevonásával. Az elmúlt két tanévben kutatószakkör is indult, a jelenlegi tanévben is működik 

Dr. Péterfi Gábor vezetésével. Itt a diákok a jelenkori témák (Trianon, holokauszt) mellett aktuális 

kérdésekre (menekült-kérdés) is keresik a válaszokat. 

Az OKTV-szakkör a legelszántabb és legtehetségesebb diákokat várja, ahol legnívósabb 

tantárgyi versenyre való felkészítés zajlik. A versenyeztetés terén a történelem munkaközösség szép 

eredményeket mutatott fel az elmúlt években, hiszen két esetben az OKTV országos döntőjébe 

szerepelt egy diákunk (Menczelesz Adrián), a Pest megyei „mini OKTV”-nek becézett dabasi 

versenyen pedig a legtöbb tanévben az első tíz helyezett között van aszódi evangélikus gimnazista 

diák is. Emellett a Gloria victis Kárpát-medencei történelem vetélkedőn kétszer sikerült diákjainknak a 

legjobb tíz csapat közé bekerülni (2006, 2007), egy esetben pedig az elődöntőig jutottak el 

tanítványaink (2009). A dabasi versenyre Sneff Mária és Debrődiné Dobóczy Mária, az OKTV-re és a 

Gloria Victisre pedig Dr. Péterfi Gábor készíti fel a diákokat.  

A tanulmányi kirándulások többségét 2007 óta a Rákóczi Szövetség segítségével bonyolítjuk 

le. Célunk a határon túli magyarsággal való szolidaritás kialakítása és elmélyítése, ezért tudatosan 

olyan tájegységre (Felvidék) szervezzük ezeket a vár- és múzeumlátogatásokkal egybekötött 

programokat, mely ma már nem rész az egykori Magyarországnak. A Rákóczi Szövetség iskolai 

csoportját Dr. Péterfi Gábor koordinálja a választott diákelnökökkel együtt. Történelmi témájú 

előadásokat szervezünk aátlagosan kettőt, hármat évente azzal a céllal, hogy a huszadik századi 

magyar történelem sok vitát kiváltó kérdéséit (pl. Trianon, második világháború, 56-os forradalom, 

ügynökkérdés) az ország legjobb történészeinek tolmácsolásában hallják a diákok. Az elmúlt években 

a „Tudomány a fiataloknak” előadássorozat keretében előadónk volt – a teljesség igénye nélkül – 

Romsics Ignác, Pritz Pál, Papp István, L. Balogh Béni és Paksa Rudolf történészek. Az oral history-

jellegű előadásokat 2010 és 2013 között szerveztük meg, előadónk volt pl. Kiss Dániel, a recski tábor 

egykori foglya.  

Az esszéíró pályázatot Debrődiné Dobóczy Mária vezetésével a 8-11. évfolyam érdeklődő 

diákjainak írjuk ki, célunk a helyi és országos témákban való elmélyült kutatómunka alapjainak 

lerakása és a fogalmazáskészség fejlesztése. A történelmi emléknapok megszervezése három jelenkori 

eseményre hívja fel a diákság figyelmét: a kommunizmus és nácizmus borzalmaira, valamint a 

trianoni békeszerződésre. Utóbbi emléknapot az ipolysági katolikus iskolával (2016 óta 



testvériskolánk) együttműködve szervezzük. Minden évben ellátogatunk a 12. évfolyam diákjaival a 

Terror Háza Múzeumba és a Holokauszt Emlékközpontba. Célunk az áldozatokra való emlékezésen 

túl emlékeztetni arra is, hogy miként jött létre az emberiség történetében addig nem tapasztalt mértékű 

intézményesített gonoszság a huszadik században.  2016 ősze óta részt veszünk a Zachor Alapítvány 

oktatási programjában is („Séta a régi pesti zsidónegyedben – vallás, holokauszt, emlékezet”). 

 

 
 

 
 

Emlékezés a diktatúrák áldozataira (Terror Háza Múzeum, 2014. február) 

 



Az 1956-os forradalom emlékezete iskolánkban 

Iskolai programok az ötvenedik évfordulón 
 

2006. szeptember 18. A szabadság vihara c. dokumentumfilm megtekintése Gödöllőn, a Városi 

Moziban 

Szeptember 29. Mansfeld c. magyar filmdráma megtekintése ugyanott 

Október 16. Iskolai könyvvásár az évfordulóhoz kapcsolódó könyvekből 

Október 17. „Az én ötvenhatom” címmel előadás a díszteremben a 11-12. évfolyam 

részére. Az előadók iskolánk egykori diákjai, Kiss Imre és Kiss Jenő 

voltak. 

Október 18. Iskolánk ötven diákja látogatást tett a fővárosi Terror Háza Múzeumban. 

Október 18-22. Iskolai kiállítás az aulában 

Október 20. Emlékműsor bemutatása iskolánkban és Isaszegen 

November 14. A Szabadság, szerelem c. filmet 110 diákkal és nyolc pedagógussal 

tekintettük meg Gödöllőn 

 
 


