Kiemelkedő munkáért
méltó elismerés

Rozmán László

Mindig nagy öröm számunkra, ha munkatársainkat, szerzőinket ért elismerésekről számolhatunk be, ha osztozhatunk a kitüntetett örömében, s hangot adhatunk a jogos büszkeségnek,
hogy kiváló emberekkel dolgozhatunk együtt.
Ezúttal egyik legrégebbi munkatársunk sikerének örülhetünk, hiszen Dr. Duró Zsuzsa, a
magyar tehetséggondozó mozgalomban kifejtett
többéves szakmai munkájának elismeréseként,
2013. szeptember 20-án a Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” Arany Kitűzőjét
és Emléklapját vehette át. Az elismerést egyrészt
azért a sokrétű tehetségfelismerő és tehetséggondozó munkáért kapta, amelyet a fiatalok tehetségfejlesztése érdekében végzett, másrészt azért
Balról jobbra: Dr. Franz Mönks, az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnöke,
a szakmai tevékenységért, amellyel sokat tett a
Dr. Duró Zsuzsa, Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke
magyar tehetségmozgalom kibontakoztatása és
a tehetségfejlesztő szakemberek segítése terén.
Szerkesztőségünk minden munkatársa nevében tisztelettel és szeretettel gratulálunk
Dr. Duró Zsuzsának, további sikeres munkát, töretlen alkotóerőt kívánva!

Petőfi lábnyomában Koltón
„Szeptember végén” Koltón járni, mikor „még nyílnak a völgyben a kerti virágok”, valami egészen különleges
élmény. Ráadásként rangos irodalmi konferencián részt venni, történelmi helyszíneken a hely szellemétől áthatva elgondolkodni a világ dolgain – szinte már a felejthetetlen kategóriába tartozik. Bizonyára sokan olvastak a Dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) nevével fémjelzett
„12 legszebb vers” kezdeményezésről, melynek keretében csodálatos Nagy versmondások, színvonalas konferenciák szerveződtek, s legfőképpen – az irodalom
és anyanyelv népszerűsítése mellett – határokon
átívelő szakmai és emberi kapcsolatok jöttek létre.
A 12. után – mintegy ráadásként – a konferencia
visszatért az első helyszínre, Koltóra, ahol Petőfi
és Szendrey Júlia szerelmének legendás színhelyén
összegezték az elmúlt hat évet, de alkalom adódott
jövőbeni tervek kovácsolására is.
A koltói „jelenlét” mellett lehetőség volt Nagybánya, Erdőd és Nagykároly nevezetességeinek megtekintésére is. A szíves vendéglátás már magában a
visszatérésre ösztönöz, s talán nem is szeptember
végén, hanem nyáron, és nem csak 3 napra, mint
idén, hanem hosszabb időre. Érdemes ellátogatni,
szellemileg, lelkileg feltöltődni a kék hegyek tövében, ahol harapni lehet a tiszta levegőt, s elrévedni
Fotó: RL a magyar múlt ködbe vesző emlékein…
Petőfi és Júlia szobra a kastély parkjában
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