
ELŐADÁSOK  

 

I. Konferenciák, tudományos ismeretterjesztés 

 

1. Szabó Dezső Trianonról. 

Konferencia-előadás, Evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciája 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 2013. április 23. 

 

2. „És itt lebeg a Duna-medence fölött egy új egység szüksége is…” 

Konferencia-előadás, Evangélikus iskolák kutató tanárainak II. konferenciája 

Budapest, Deák Téri Evangélikus Gimnázium, 2014. március 25. 

 

3. A népi írók Magyarország területgyarapodásáról (1938-1941). 

Konferencia-előadás, Evangélikus iskolák kutató tanárainak III. konferenciája 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 2015. március 24. 

 

4. A trianoni békeszerződés. 

Tudományos ismeretterjesztés. 

Erdőkürt, Művelődési Ház, 2015. szeptember 26. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

5. A menekült-kérdés világpolitikai háttere. 

Történeti áttekintés érettségiző diákoknak 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, 2015. október 12.  

 

  
 

6. A magyar népi mozgalom. 

Tudományos ismeretterjesztés (10-es diákoknak) 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Petőfi-nap, 2016. március 11. 

 

7. Trianon és a revízió Németh László írásaiban. 

Konferencia-előadás, Evangélikus iskolák kutató tanárainak IV. konferenciája 

Szehlo Gábor Evangélikus Gimnázium, 2016. április 8. 

 

8. Történelemtanárok szakmai együttműködése. 

Szakmódszertani előadás az evangélikus iskolák pedagógusainak 

Budapest, Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, 2016. június 29.  

 

9. Történelemtanításról a XXI. század elején –  jó gyakorlatok.  

Szakmódszertani előadás a Rákóczi Szövetség történelemtanár táborában 

Gyöngyös, 2016.július 20. 

 

10. Szabó Dezső. 

Tudományos ismeretterjesztés (12-es diákoknak) 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Petőfi-nap, 2017. március 14. 

 

11. Szabó Zoltán és a revízió 

Konferencia-előadás, Evangélikus iskolák kutató tanárainak V. konferenciája 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, 2017. április 8. 

 

12. Milyen kompetenciái fejlődnek egy kutató tanárnak? Milyen folyamatok, 

tevékenységek segítik e kompetenciák fejlődését? 



Konferencia-előadás, Kutató Tanárok Országos Szövetségének (Egymástól 

tanulunk) tudományos konferenciája, Budapest, 2018. február 3. 

 

13. Március 15-e 1944-ben Aszódon 

Tudományos ismeretterjesztés ((12-es diákoknak) 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Petőfi-nap, 2018. március 14. 

 

 
 

14. Történeti traumák kérdőíves vizsgálata kutatószakkörön 

Konferencia-előadás, Kutató Tanárok Országos Szövetségének (Egymástól 

tanulunk) tudományos konferenciája, 2019. február 9. 

 

 



 

 

15.  Március 15-e 1848-ban és 1937-ben 

Tudományos ismeretterjesztés (12-es diákoknak) 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Petőfi-nap, 2019. március 14. 

 

 
 

16.  Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot!  

Az „Emlékezés és kiengesztelődés. Az egyház és a múlt bűnei.” c. dokumentum 

bemutatása 

Tudományos ismeretterjesztés 

Gödöllői Szentháromság Plébánia, 2019. május 15. 

 

17. Féja Géza és Trianon 

Konferencia-előadás (és szekcióvezetés), 

Evangélikus iskolák kutató tanárainak VI. konferenciája, 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 2019. szept.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Közéleti előadások, kerekasztal-beszélgetések 

 

1. Besztercebányától Aszódig. 

Ünnepi beszéd a nemzeti összetartozás napján. 

Aszód, Művelődési Ház, 2013. június 4. 

 

2. Március 15-e üzenete.  

Ünnepi beszéd.  

Vanyarc, 2015. március 15. 

Bővebben: 

http://www.vanyarc.hu/esemenynaptar%202015%20elemei/verespalne.html 

 

3. „Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta: elég volt” 

Ünnepi beszéd az 1956-os forradalmi megemlékezés részeként  

Acsa, 2015. október 23.  

 

4. Történelemtanításról a XXI. század elején 

Kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató 

Budapest, Magyarság Háza, 2016. május 25. 

Résztvevők: Fekete Bálint, Péterfi Gábor (a kötet szerkesztői) 

 

 
 

 

http://www.vanyarc.hu/esemenynaptar%202015%20elemei/verespalne.html


 

 

 

5. Élet a fokozaton túl...  

Kerekasztal-beszélgetés 

Budapest, ELTE, 2016. június 3. 

„Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskolájában az Új- és Jelenkori 

Magyar Történelem Doktori Program 2015. június 2–3-án tartotta 

seregszemléjét a kar Központi Olvasójában, a tanszéki folyóiratához illeszkedve 

Modern Magyarország címmel. Idén kerekasztal-beszélgetést rendeztünk Élet a 

fokozaton túl... címmel. A beszélgetésen a doktori programban fokozatot szerzett 

egykori hallgatók, Marchut Réka, Ignácz Károly és Péterfi Gábor osztották meg 

élményeiket, tapasztalataikat arról, hogy milyen lehetőségeik és nehézségeik 

adódtak a doktori címmel a „zsebükben”. A beszélgetést Manhercz Orsolya, 

tanszékünk oktatója vezette.” 

 

Bővebben: http://ujkor.hu/content/modern-magyarorszag-elet-fokozaton-tul 

 

 
 

6. „Mit jelent Trianon a fiatalok számára?”  

Kerekasztal-beszélgetés 

A beszélgetés résztvevői: Pálinkás Barnabás (Rákóczi Szövetség), Törőcsik 

Zsolt (Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője, moderátor), Péterfi Gábor 

(Történelemoktatók Szakmai Egyesülete) 

Jászkisér, 2017. június 1. 

 

„Az Elkísér Alapítvány azért hívta életre beszélgetős estjeit, hogy közelebb hozza 

a fiatalokat a mindennapokban őket leginkább érintő közéleti-politikai 

http://ujkor.hu/content/modern-magyarorszag-elet-fokozaton-tul


kérdésekhez. Globális problémának tartjuk, hogy a 16 és 35 év közötti korosztály 

egyre kevésbé foglalkozik közéleti kérdésekkel. (…) A problémák ellenére hiszünk 

abban, hogy a fiatalok többségében megvan az érdeklődés és a tenni akarás, így 

csak a megfelelő eszközöket és fórumokat kell megtalálni és megteremteni ahhoz, 

hogy hangot adhassanak véleményüknek és azt hatékonyan csatornázhassuk be 

a közélet napirendjébe. (…) A következő kerekasztal-beszélgetésünkre 

Jászkiséren kerül sor, „Mit jelent Trianon a fiatalok számára?” címmel. Az egy 

órás fórum során körbejárjuk, hogy hogy a fiatalok számára mit jelent Trianon, 

hogyan lehet velük megőriztetni az emlékét, érthetően elmagyarázni nekik, hogy 

miről is szól ez a tragédia?” (részlet a meghívóból) 

Beszámoló a kerekasztalról: 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/peterfi-gabor-egyesuletunk-munkacsoport-

vezetoje-kerekasztal-beszelgetesen-vett-reszt-jaszkiseren.html 

 

 

 
 

7. Kerekasztal-beszélgetés és fórum a történelemtantervről 

Szakmódszertani fórum 

Résztvevők: Csapodi Zoltán (elnök, Történelem Érettségi Tételkészítő 

Bizottság), Hermann Róbert (HM-HIM, tankönyvtanács), Kaposi József 

(főtanácsadó, EKE-OFI), Katona András (ny. főiskolai docens, ELTE) 

Moderátor: Péterfi Gábor (munkacsoportvezető, TSZE) 

Budapest, Ménesi út 11-13. Eötvös József Collégium, 2017. június 10. 

 

„Novemberben és áprilisban elvégzett két felmérésünk során összesen közel 250 

történelemtanár kolléga véleményét ismerhettük meg a tantárgy helyzetéről, a 

közelmúlt intézkedéseiről, illetőleg az általuk szükségesnek tartott jövőbeli 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/peterfi-gabor-egyesuletunk-munkacsoport-vezetoje-kerekasztal-beszelgetesen-vett-reszt-jaszkiseren.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/peterfi-gabor-egyesuletunk-munkacsoport-vezetoje-kerekasztal-beszelgetesen-vett-reszt-jaszkiseren.html


reformokról. A kérdőívek elemzése során aztán időről időre felvetődött bennünk 

az a kérdés, hogy milyen lehetne az az "ideális tanterv", mely megszabadítaná a 

történelemtanárokat a jelenleg tapasztalható nehézségektől - például a fojtogató 

időhiánytól. 

Június 10-én, jövő héten szombaton a TSZE kerekasztal-beszélgetést szervez az 

Eötvös Collegiumban, ahol kiváló szakértők társaságában próbáljuk körüljárni 

ezt a kérdést, bízva abban, hogy az eszmecsere idővel akár egy önálló egyesületi 

koncepció kialakulását eredményezheti.” (részlet a programajánlóból) 

Beszámoló a kerekasztalról: 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/elkeszult-hivatalos-beszamolonk-a-junius-10-

en-tartott-kerekasztal-beszelgetesrol.html 

 

 
 

 

8. Fórum az új NAT-javaslat történelemtantervéről 

Szakmódszertani fórum 

Budapest, Ménesi út 11-13. Eötvös József Collégium, 2018. szeptember 29. 

Résztvevők: A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete érdeklődő tagsága, 

valamint az Oktatás 2030 Kutatócsoport tagjai 

 

Idézet a TSZE beszámolójából: 

„Egyesületünk 2018. szeptember 29-én fórumot tartott a nyilvánosságra hozott 

NAT-javaslatban szereplő történelemtantervről. Előzetes megjegyzésekkel és az 

egyesületi közvéleménykutatás eredményeivel Dr. Nánay Mihály egyesületi elnök 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/elkeszult-hivatalos-beszamolonk-a-junius-10-en-tartott-kerekasztal-beszelgetesrol.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/elkeszult-hivatalos-beszamolonk-a-junius-10-en-tartott-kerekasztal-beszelgetesrol.html


vezette föl az eseményt. Utána a három felkért hozzászóló: Engel Mária 

(elnökségi tag, TSZE), Dr. Katona András (ny. főiskolai docens, ELTE), Csapodi 

Zoltán (igazgató, ELTE Trefort; felügyelőbizottsági elnök, TSZE) foglalák össze 

véleményüket a javaslatról. Rövid szünet után Porogi András (témavezető, 

Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont - Történelem Tanulásterületi 

Munkacsoport) vezetésével a tantervet készítő munkacsoport tagjai válaszoltak 

az elhangzottakra, valamint a szabadon feltett hallgatói kérdésekre. A fórum 

végére termékeny párbeszéd alakult ki az előadók és a hallgatóság között.” 

Beszámoló: 

 http://tortenelemoktatok.hu/galeria/forum-az-uj-nat-javaslat-

tortenelemtanterverol.html 

 

 
 

 

 

9. Iskolánk újraindításának 25. évfordulójára emlékeztünk a 2018/2019-es tanév 

során. Két, történelem tantárgyat érintő, a tudásmegosztáshoz kapcsolódó 

program megszervezésében, lebonyolításában vettem részt moderátorként: 

március 28-án rendhagyó beszélgetésre került sor: két volt diákunkkal, Hajdú 

Noémivel és Debrődi Boglárkával beszélgettem arról, hogy mit jelentettek 

számukra a középiskolás évek, milyen hasznát vették a történelem tantárgy 

tanulásának a későbbiekben. Hajdú Noémi történelem-magyar nyelv és irodalom 

szakon végzett Egerben, jelenleg a Magyar Televízió szerkesztő-riportereként 

dolgozik. Debrődi Boglárka az ELTE Művészettörténeti Intézetében tanult, majd 

a mesterképzésen Kulturális Örökség Tanulmányok szakon végzett, jelenleg a 

Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságán dolgozik. A középiskolai 

http://tortenelemoktatok.hu/galeria/forum-az-uj-nat-javaslat-tortenelemtanterverol.html
http://tortenelemoktatok.hu/galeria/forum-az-uj-nat-javaslat-tortenelemtanterverol.html


tanulmányok mellett volt diákjaink praktikus tanácsokat is megfogalmaztak a 

felsőoktatás és a munkavállalás tapasztalataiból merítve. A közönséget a 11-12. 

évfolyam emelt szintű képzésre járó diákjai jelentették. 

 

 

 

10.  Június 1-jén fórumbeszélgetést tartottunk a 25 éves jubileumi ünnepség 

részeként, a téma az 1994-es újrakezdés volt. A kerekasztal-beszélgetés 

moderátora voltam, a résztvevők: Benczúr László építész, iskolánk 

Igazgatótanácsának elnöke, Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi államtitkár, 

D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, Mekis Ádám az Észak-Pest megyei 

Egyházmegye esperese, Dr. Roncz Béla címzetes igazgató. 

 


