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Túrák, táborok, felfedező utazások (1980-2015)

Az eltelt évtizedek során a 10-18 éves korosztállyal igyekeztem megismertetni
Magyarország,  a  Kárpát-medence  és  Európa  legszebb  tájait,  legértékesebb
történelmi és művészeti értékeit.

Huszonöt  vándortábor,  húsz  külföldi  (európai)  utazás  szervezése  több  száz
gyereknek jelentett élményt, nemzeti tudatának fejlődését.



Tankönyvírói pályafutás (1996-2016)

Cél  a  rendszerváltás  utáni,  új  alapokra  helyezett  történelem  tananyag
tankönyvekben történő megjelentetése. Ez a NAT (Nemzeti alaptanterv) szűk
lehetőségei,  a  valóságos  magyar  történelem  bemutatásának  korlátozása
következtében  csak  részben  sikerült.  A  két  évtized  alatt  a  történelem,
honismeret és  etika-erkölcstan témakörben  készített  tankönyveim  sorra
kivívták  a  balliberálisok  támadásait.  Ennek  egyetlen  oka  az  volt,  hogy  a
sablonos  történetszemlélet  helyett  az  Apáczai  Kiadó tankönyvei  nemzetünk,
népünk helyét, szerepét, múltját pozitív értékek mentén igyekezett a gyerekek
és tanáraik elé tenni.

A NAT gyakori  változásai  is  hozzájárultak  ahhoz,  hogy a  két  évtized alatt
mintegy  négyszer  kellett  átírni,  megújítani  a  tankönyveket.  Így  keletkezett
mintegy  150  taneszköz.  A  tankönyvek  mellett  tanári  kézikönyvek,
munkafüzetek, témazárók, azok megoldókulcsai, majd a 21. század elején az
interaktív taneszközök is megjelentek.



Történelmi albumok (2000-2010)

A tankönyvek és egyéb taneszközök mellett a kiadó reprezentatív albumjai is
elkészültek.  Ezek a könyvek a történelem tananyag népszerűsítése  mellett  a
szakmai vetélkedők gyakran használt eszközei, a tanárok kedvelt segédanyagai,
a szakmai konferenciákon pedig a kiadó szép és hasznos ajándékai voltak.

Előadások, bemutató órák (1996-2016)

A tanári,  tankönyvírói  munka a  két  évtized  során rendszeres  utazással  járt.
Ennek során az ország legkülönbözőbb helyén fekvő iskolák, önkormányzatok
által szervezett konferenciákon, előadásokon, bemutató órákon volt lehetőség a
történelem  népszerűsítésére.  A  két  évtized  során  mintegy  650  alkalommal
adódott  erre  lehetőség.  Az  anyaországi  intézmények  mellett  a  határon  túli
magyar települések iskoláiba is eljuthattunk.





Elismerések

A  szakmai,  tankönyvírói  elismerések,  a  lengyel-magyar  barátság  és
kapcsolatok  fejlesztése  érdekében  végzett  munkáért  mellett  kiemelendő  a
2014-ben elnyert Teleki Pál Érdemérem. Ez utóbbi a magyarságért való kiállás,
a  tanulóifjúság  nemzeti  értékekre  való  nevelése,  a  magyar  történelem
népszerűsítése érdekében kifejtett  tevékenység okán ítélték oda. Gróf Teleki
Pál megfogalmazásában „Merjünk magyarok lenni.”

A folyamatosan  végzett  tanári  tevékenység  során  abban  az  iskolában,  ahol
1990  óta  megszakítás  nélkül  dolgoztam,  2011-2015  között  igazgatói
munkakört  töltöttem be. Az intézmény ennek során vette fel a Béres Csepp
felfedezőjének nevét, a Béres család bizalma jeleként.



Nyugdíjas időszak (2015-)

A magyarságért folytatott tevékenység eredményeképpen ezekben az években
két könyv jelent meg. A Százszor elárult Magyarország és a Szent László Év
tiszteletére  Szent  László,  nemzetünk  dicsősége  és  példaképe című  kötet.  A
könyvek  megjelentetése  mellett  hasonló  témákban  előadásokra,
könyvbemutatókra, egyéb rendezvényekre érkeznek meghívások.

A  szűkebb  lakóhelyen,  Budafok-Nagytétényben  is  lehetőség  adódott  a
magyarság  történelmének  népszerűsítésére,  többek  között  egy  jelentős
hagyomány megteremtésére.  2015-ben  került  sor  első  alkalommal  a  Tétény
Vezér  Napja megrendezésére  a  Nagytétényi  Civil  Kör  szervezésében.  Ezt
követően  már  minden  évben  volt  Tétény  Vezér  Napja,  ami  egy  tevékeny
lokálpatrióta közösség kialakulását segíti.


