
MÉDIATÁR 

 

1. Televízió, You Tube 

- 2011. májusában az aszódi evangélikus középiskola meghívást kapott a Rákóczi 

Szövetségtől, hogy vegyen részt a Nemzeti Összetartozás emléknapi műsoron 

Budapesten. Az iskolai Rákóczis csoport Péterfi Gábor, Varga Lajos és Valcsák 

László kollégák kíséretében részt vett a budai Várban lebonyolított 

megemlékezésen, majd a szlovákiai Nagymegyerbe utazott, hogy együtt 

emlékezzen az ott élő magyar diákokkal és tanárokkal a trianoni békeszerződés 

évfordulójára.  

Péterfi Gábor, az aszódi Rákóczis csoport vezetője az RTL Klub riporterének 

nyilatkozott az évforduló kapcsán: 

http://nava.hu/kereses-

eredmenye/?advanced&q=(person_image:%22P%C3%A9terfi%20G%C3%A1b

or%22)&fq=(type:document%20OR%20type:block)%20AND%20(collectable_

technical:true)%20AND%20(hasVideo_technical:true)&sort=datem 

 

- A huszadik század emlékezete a Galga mentén c. interjúkötet 2012-ben jelent 

meg a L’Harmattan Kiadó jóvoltából. A Péterfi Gábor által szerkesztett 

könyvben diákok által készített interjúk stilizált változataival találkozhatnak az 

olvasók. A második világháború mellett az 1956-os forradalom, a Kádár-rendszer 

és a rendszerváltozás éppúgy témája a kötetnek, mint az aszódi evangélikus 

iskola újraindítása. Hogyan készült a könyv? Erről is szól a következő 

könyvbemutató, a Galga TV felvételén Homoki Gábor beszélget a kötet 

szerkesztőjével: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia_I8eCUIF0 

 

http://nava.hu/kereses-eredmenye/?advanced&q=(person_image:%22P%C3%A9terfi%20G%C3%A1bor%22)&fq=(type:document%20OR%20type:block)%20AND%20(collectable_technical:true)%20AND%20(hasVideo_technical:true)&sort=datem
http://nava.hu/kereses-eredmenye/?advanced&q=(person_image:%22P%C3%A9terfi%20G%C3%A1bor%22)&fq=(type:document%20OR%20type:block)%20AND%20(collectable_technical:true)%20AND%20(hasVideo_technical:true)&sort=datem
http://nava.hu/kereses-eredmenye/?advanced&q=(person_image:%22P%C3%A9terfi%20G%C3%A1bor%22)&fq=(type:document%20OR%20type:block)%20AND%20(collectable_technical:true)%20AND%20(hasVideo_technical:true)&sort=datem
http://nava.hu/kereses-eredmenye/?advanced&q=(person_image:%22P%C3%A9terfi%20G%C3%A1bor%22)&fq=(type:document%20OR%20type:block)%20AND%20(collectable_technical:true)%20AND%20(hasVideo_technical:true)&sort=datem
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_I8eCUIF0


- 2014-ben néhány történész (Papp István, Bartha Ákos, Paár Ádám, Németh 

Endre, Veres Sándor, Péterfi Gábor) létrehozta a Népiblogot, mely a magyar népi 

mozgalom örökségét hivatott bemutatni. Az egyik közösségi portálon elérhető 

blog teret adott tehetséges középiskolás diákoknak is, akik különböző témákban 

(interjúk, helytörténeti témájú esszék) fejthették ki gondolataikat. Iskolánk 

tanulói közül Eszenyi Klaudia, Hajdú Rebeka, Ecker Olivér és Zimmer Tamás 

írásai kerültek be abba a kötetbe, mely válogatást ad a blog első három évének 

írásaiból. A Népiblog c. kötetet (szerkesztette: Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi 

Gábor) a L’Harmattan Kiadó jelentette meg 2016-ban. A 2016 őszi aszódi 

könyvbemutató itt tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=-nAWDbqj9YQ&feature=youtu.be 

 

- 2017. április 7-én és 8-án az aszódi evangélikus iskolában került megrendezésre 

az Evangélikus Iskolák Kutatótanárainak V. Konferenciája. A 

szervezőbizottság egyik tagjaként nyilatkozott Péterfi Gábor Rácz Zoltánnak, a 

Galga TV szerkesztőjének (Péterfi 8.55-től): 

https://www.youtube.com/watch?v=kvCSNNxBZZo 

 

 
 

- A Trianon és revízió c. kötetről beszélgettünk az M5 riporterével, Magyar Ginával.  

A Librettóban 37.35-től: https://mediaklikk.hu/video/libretto-2021-10-19-i-adas/ 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-nAWDbqj9YQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kvCSNNxBZZo
https://mediaklikk.hu/video/libretto-2021-10-19-i-adas/


- Egybecsengés 

„Egybecsengés rovatunk 20. részében gyakran emlegetett fogalmak kapcsán kérdeztünk két 

történészt, Péterfi Gábort és Kertész Botondot. 

 Történelmi példák és személyes élmények, vélemények...” 

https://www.youtube.com/watch?v=fdzZrpiXtcE 

 

2. RÁDIÓ, PODCAST 

 

- 2016. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a Kossuth Rádióban Halász 

Zsuzsa Időt kérek c. műsorának vendége volt ifj. Lomniczi Zoltán, Kiszelly 

Zoltán és Péterfi Gábor. Az aszódi pedagógussal a műsorvezető az emléknap 

mellett a Történelemtanításról a XXI. század elején c. kötetről is beszélgetett. A 

felvétel itt meghallgatható (PG a 34. perctől): 

 http://nava.hu/id/2437028/ 

 

- 2016. július 4-én a Lánchíd Rádió Kulissza című műsorában Bartha Ákossal és 

Péterfi Gáborral beszélgetett Pál Amanda a Népiblog c. kötetről. A beszélgetés 

során szó esett az alulról építkező kis közösségek szerepéről, a 

népességfogyásról, valamint az oral history jelentőségéről: 

http://lanchidradio.hu/videok/158003 

 

- 2020. február 16-án a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában Veizer 

Valéria igazgató és Péterfi Gábor kutatótanár arról nyilatkoztak, hogy az Aszódi 

Evangélikus Petőfi Gimnáziumban hogyan zajlanak a karitatív hetek, illetve 

miként kapcsolódik be az intézmény márciusban a Hungary Helps programba: 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-16_06-00-

00&enddate=2020-02-16_08-30-

00&ch=mr1&fbclid=IwAR3sHVbkXBQmUTGI5p3PdyrXBhl0sne2wZXIcr8H

aDouo8Kw0SK8yRl8a2M 

 

- 2021. október 14. „Se a „Nem, nem soha!”, se a „Megérdemeltük!” – van harmadik út 

a Trianon-probléma megértésében és kezelésében. Legalábbis ezt üzenik az utókornak 

a népi írók – mások mellett Németh László, Féja Géza, Szabó Dezső –, akiknek 

újrafelfedezésében és a nagy magyar sorskérédések kitárgyalásában segít egy új 

antológiakötet. A Trianon és a revízió című könyv szerkesztőjével, Péterfi Gábor 

történész-pedagógussal, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium kutatótanárával 

Ablonczy Bálint és Borbás Barna beszélget.” – részlet a Válasz Online összefoglaló 

cikkéből. 

A Válasz Podcast beszélgetés a cikkben található linkből elérhető: 

https://www.valaszonline.hu/2021/10/14/peterfi-gabor-trianon-es-a-revizio-nepiek-

konyv-

https://www.youtube.com/watch?v=fdzZrpiXtcE
http://nava.hu/id/2437028/
http://lanchidradio.hu/videok/158003
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-16_06-00-00&enddate=2020-02-16_08-30-00&ch=mr1&fbclid=IwAR3sHVbkXBQmUTGI5p3PdyrXBhl0sne2wZXIcr8HaDouo8Kw0SK8yRl8a2M
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-16_06-00-00&enddate=2020-02-16_08-30-00&ch=mr1&fbclid=IwAR3sHVbkXBQmUTGI5p3PdyrXBhl0sne2wZXIcr8HaDouo8Kw0SK8yRl8a2M
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-16_06-00-00&enddate=2020-02-16_08-30-00&ch=mr1&fbclid=IwAR3sHVbkXBQmUTGI5p3PdyrXBhl0sne2wZXIcr8HaDouo8Kw0SK8yRl8a2M
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-16_06-00-00&enddate=2020-02-16_08-30-00&ch=mr1&fbclid=IwAR3sHVbkXBQmUTGI5p3PdyrXBhl0sne2wZXIcr8HaDouo8Kw0SK8yRl8a2M
https://www.valaszonline.hu/2021/10/14/peterfi-gabor-trianon-es-a-revizio-nepiek-konyv-podcast/?fbclid=IwAR19AgYhn1zirAkAa_DnSPYICzlJ8PlCQrEQTzrYCsCy43UeuDnr3fxY3PI
https://www.valaszonline.hu/2021/10/14/peterfi-gabor-trianon-es-a-revizio-nepiek-konyv-podcast/?fbclid=IwAR19AgYhn1zirAkAa_DnSPYICzlJ8PlCQrEQTzrYCsCy43UeuDnr3fxY3PI


podcast/?fbclid=IwAR19AgYhn1zirAkAa_DnSPYICzlJ8PlCQrEQTzrYCsCy43UeuD

nr3fxY3PI 

 

 

 

3. INTERNET 

 

- Fekete Bálint és Péterfi Gábor közösen szerkesztették a Történelemtanításról a 

XXI. század elején c. kötetet. Csizmadia Anna, az újkor.hu újságírója 2016. 

április 15-én beszélgetett a kötet szerkesztőivel a könyv megszületésének 

hátteréről, a szerkesztők céljairól, az új kerettantervről és sok egyéb, a 

történelemtanításhoz kapcsolódó témáról: 

http://www.ujkor.hu/content/uj-koncepciok-tortenelemtanitasban 

 

 
 

- A távoktatásról – Egy történelemtanár szemével: 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tsze-tagok-a-tavoktatasrol-dr-peterfi-gabor--

aszodi-evangelikus-petofi-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-aszod.html 

 

 

 

4. RECENZIÓK, AJÁNLÁSOK 

- Péterfi Gábor Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai 

nézetei c. könyvéhez: 

a. Papp István: Kossuth és Jászi nyomában? Kommentár, 2011/3.  

http://kommentar.info.hu/iras/2011_3/kossuth_es_jaszi_nyomaban_ 

https://www.valaszonline.hu/2021/10/14/peterfi-gabor-trianon-es-a-revizio-nepiek-konyv-podcast/?fbclid=IwAR19AgYhn1zirAkAa_DnSPYICzlJ8PlCQrEQTzrYCsCy43UeuDnr3fxY3PI
https://www.valaszonline.hu/2021/10/14/peterfi-gabor-trianon-es-a-revizio-nepiek-konyv-podcast/?fbclid=IwAR19AgYhn1zirAkAa_DnSPYICzlJ8PlCQrEQTzrYCsCy43UeuDnr3fxY3PI
http://www.ujkor.hu/content/uj-koncepciok-tortenelemtanitasban
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tsze-tagok-a-tavoktatasrol-dr-peterfi-gabor--aszodi-evangelikus-petofi-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-aszod.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tsze-tagok-a-tavoktatasrol-dr-peterfi-gabor--aszodi-evangelikus-petofi-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-aszod.html
http://kommentar.info.hu/iras/2011_3/kossuth_es_jaszi_nyomaban_


b. Egry Gábor: Biztonságos kikötőt keresve. Péterfi Gábor könyvéről. LIMES, 

2011/2. 

http://ek.jamk.hu/sites/default/files/folyoirat-tar/Limes%202011-2.pdf 

 

- A huszadik század emlékezete a Galga mentén (szerk.) c. kötethez: 

Papp István: A történelem meglepő arca. Kommentár, 2012/5. 

http://kommentar.info.hu/iras/2012_5/a_tortenelem_meglepo_arca 

Fekete Bálint: Könyvajánló. Egyéni és közösségi emlékezet. 

In: Történelemtanítás, Új folyam IV. (XLVIII.) (2013) 3?4. sz. (Hivatkozási 

azonosító: 04-03-21) 

[http://epa.oszk.hu/01900/01954/00013/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_04_03

_21_Fekete.pdf 

 

- Történelemtanításról a XXI. század elején (Szerk.: Péterfi Gábor - Fekete 

Bálint) c. könyvhöz: 

a. Horthy-kori filmhíradóktól az ÁVH-s múltú krimiiíróig – történelemtanítás a 

21. században, A Múlt-kor.hu könyvajánlója:  

http://mult-kor.hu/horthy-kori-filmhiradoktol-az-avh-s-multu-krimiiiroig---

tortenelemtanitas-a-21-szazadban-20160331) 

b. Peragovics Ferenc: Történelemtanításról evangélikus módra.  

http://tte.hu/tte-uj/morzsak/8339-toertenelemtanitasrol-evangelikus-modra 

c. Pettinger-Szalma Vendel: Makroszintű átalakításoktól a jó gyakorlatokig. 

Történelemtanítás online történelemdidaktikai folyóirat, (LI.) Új folyam 

VII. – 2016. 1–2. szám 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/pettinger-szalma-vendel-

makroszintu-atalakitasoktol-a-jo-gyakorlatokig-07-01-10/ 

Bartha Ákos: Történelem jelen időben. Kommentár 2016/4. sz. 121?127. o. 

http://kommentar.info.hu/attachment/0001/651_kommentar-1604-12-

bartha.pdf 

 

 

- Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014-2016) (Szerk.: Bartha Ákos-Paár 

Ádám-Péterfi Gábor) c. kötethez: 

http://ek.jamk.hu/sites/default/files/folyoirat-tar/Limes%202011-2.pdf
http://kommentar.info.hu/iras/2012_5/a_tortenelem_meglepo_arca
http://epa.oszk.hu/01900/01954/00013/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_04_03_21_Fekete.pdf
http://epa.oszk.hu/01900/01954/00013/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_04_03_21_Fekete.pdf
http://mult-kor.hu/horthy-kori-filmhiradoktol-az-avh-s-multu-krimiiiroig---tortenelemtanitas-a-21-szazadban-20160331
http://mult-kor.hu/horthy-kori-filmhiradoktol-az-avh-s-multu-krimiiiroig---tortenelemtanitas-a-21-szazadban-20160331
http://tte.hu/tte-uj/morzsak/8339-toertenelemtanitasrol-evangelikus-modra
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/pettinger-szalma-vendel-makroszintu-atalakitasoktol-a-jo-gyakorlatokig-07-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/pettinger-szalma-vendel-makroszintu-atalakitasoktol-a-jo-gyakorlatokig-07-01-10/
http://kommentar.info.hu/attachment/0001/651_kommentar-1604-12-bartha.pdf
http://kommentar.info.hu/attachment/0001/651_kommentar-1604-12-bartha.pdf


a. Szilvay Gergely: Kötnek-e nyakkendőt és alapítanak-e Népi Pártot a mai 

népiek? Mandiner, 2016. június 2. 

http://tortenelem.mandiner.hu/cikk/20160602_kotnek_e_nyakkendot_es_ala

pitanak_e_nepi_partot_a_mai_nepiek 

b. Fekete Bálint: Hagyomány és megújulás: a Népiblog. 

Újkor.hu, 2016.június 28. 

http://ujkor.hu/content/hagyomany-es-megujulas-nepiblog 

c. Kolozsi Ádám: A facebookon reinkarnálódik a népi mozgalom. 

Index, 2016.július 5.  

http://index.hu/tudomany/ tortenelem/2016/07/05/ne_ 

higgye_az_elit_hogy_videken_ csak_rasszista_komcsik_elnek/ 

d. Szilvay Gergely: Népiek a mából – Népiblog kinyomtatva.  

Mandiner, 2016. július 9. 

http://m.tortenelem.mandiner. hu/cikk/20160709_szilvay_ 

gergely_nepiek_a_mabol_ nepiblog_kinyomtatva 

e. Kácsor Zsolt: Népiségből nemzeti vadhajtás.  

Népszabadság, 2016. augusztus 5. 

http://nol.hu/kultura/ nepisegbol-nemzeti-vadhajtas- 1626445  

f. A Népszabadság írása 2016. augusztus 5-én: 

http://nol.hu/kultura/nepi- jatek-1626447   

g.  „A szabadság kis körei”  

 Magyar Idők, 2017. április 1. 

 

- A Trianon és a revízió. A népi írók tanulmányai, cikkei és feljegyzései (1920-

1944) c. kötetről megjelent recenziók: 

a. Negyvennyolcas lehelet – Népi írók Trianonról, a visszatért területekről és a 

német függésről.  

Magyar Nemzet, 2021. október 16.  

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2021/10/negyvennyolcas-lehelet 

 

b. A trianoni revízió felé vezető „harmadik út” 

http://tortenelem.mandiner.hu/cikk/20160602_kotnek_e_nyakkendot_es_alapitanak_e_nepi_partot_a_mai_nepiek
http://tortenelem.mandiner.hu/cikk/20160602_kotnek_e_nyakkendot_es_alapitanak_e_nepi_partot_a_mai_nepiek
http://ujkor.hu/content/hagyomany-es-megujulas-nepiblog
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/07/05/ne_higgye_az_elit_hogy_videken_csak_rasszista_komcsik_elnek/
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/07/05/ne_higgye_az_elit_hogy_videken_csak_rasszista_komcsik_elnek/
http://m.tortenelem.mandiner.hu/cikk/20160709_szilvay_gergely_nepiek_a_mabol_nepiblog_kinyomtatva
http://m.tortenelem.mandiner.hu/cikk/20160709_szilvay_gergely_nepiek_a_mabol_nepiblog_kinyomtatva
http://nol.hu/kultura/nepisegbol-nemzeti-vadhajtas-1626445
http://nol.hu/kultura/nepi-jatek-1626447
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2021/10/negyvennyolcas-lehelet


Index, 2021. november 28. 

https://index.hu/velemeny/2021/11/26/a-trianoni-revizio-fele-vezeto-harmadik-

ut-

/?fbclid=IwAR2cDtzAsUc1B_PWxoTgA9e9IYh_AXsxn0ndPCNEnG8tyOeY7

HJjpyuyLIg 

 

5. INTERJÚ (nyomtatott/elektronikus sajtó) 

Törekvés az élményszerű oktatásra - Tudomány a fiataloknak előadássorozat 

Rácz Zoltán interjúja Péterfi Gáborral 

Aszódi Tükör, XXXI. évfolyam, 2. szám, 2019. február. 

Az interjú bevezetője: 

„A mai pedagógia egyik nagy kihívása, hogy hogyan lehet egy adott tárgyat 

érdekessé, élményszerűvé tenni az egyre inkább a virtuális valósághoz kötődő diákok 

számára. Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

történelem munkaközössége immáron 18 éve indított sorozatot Tudomány a 

fiataloknak címmel, amelynek előadásain neves történészek egy-egy korszak fontos 

történéseit, annak kulisszatitkait ismertetik meg a diákokkal. Erről beszélgettünk dr. 

Péterfi Gáborral, a tantárgyi munkaközösség vezetőjével.” 

Teljes szöveg: 

https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2017/01/aszoditukor-201902-press.pdf 

 

TSZE-tagok a távoktatásról, 2020. április, 23: 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tsze-tagok-a-tavoktatasrol-dr-peterfi-gabor--

aszodi-evangelikus-petofi-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-aszod.html 

 

Kellenek a valódi közösségi programok 

In: Rákóczi Hírvivő, A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG LAPJA, 31. ÉVFOLYAM IV. 

SZÁM, 2021. december 2021. IV. szám, 33.o. 

https://rakocziszovetseg.org/wp-

content/uploads/2021/12/RSZ_Hirvivo_2021_4sz_web.pdf?fbclid=IwAR1_wayIX

EvCCM_VYpYLRDBEnUT6gcAEwyr7fzHQQL1MBRRKskY_dvfODGI 

https://index.hu/velemeny/2021/11/26/a-trianoni-revizio-fele-vezeto-harmadik-ut-/?fbclid=IwAR2cDtzAsUc1B_PWxoTgA9e9IYh_AXsxn0ndPCNEnG8tyOeY7HJjpyuyLIg
https://index.hu/velemeny/2021/11/26/a-trianoni-revizio-fele-vezeto-harmadik-ut-/?fbclid=IwAR2cDtzAsUc1B_PWxoTgA9e9IYh_AXsxn0ndPCNEnG8tyOeY7HJjpyuyLIg
https://index.hu/velemeny/2021/11/26/a-trianoni-revizio-fele-vezeto-harmadik-ut-/?fbclid=IwAR2cDtzAsUc1B_PWxoTgA9e9IYh_AXsxn0ndPCNEnG8tyOeY7HJjpyuyLIg
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