
Oktatástörténeti munkák a JAMK helyismereti aki a város történetének monográfusa is, jártas a település 
gyűjteményében (2010-2011) történetében, a történeti források feldolgozásában. Így az 

érzelmi kötődés és szakmai megalapozottság egyensúlyban 
Az elmúlt évek iskolatörténeti évfordulói ihlette történeti van, ám itt sem kizárható némi elfogultság. Alapos munka 
munkák újabb tényekkel, adatokkal, összefüggésekkel forrásértékű képanyaggal a nyergesi Helytörténeti olvasókönyv 
gazdagították megyénk helytörténeti irodalmát. Szakmai sorozat 6. és 7. kötete.
hasznosításuk, tapasztalataik számbavétele itt a megyében Szintén évforduló ihlette a táti III. Béla Általános Iskola 
is szükséges. Főként a következő hasonló munkákra történetéről, ugyancsak volt pedagógusa által készített 

3készülők számára nyújthat jó ötleteket, megszívlelendő összeállítást.   Horváth István 1990 és 
módszerekre, lehetőségekre hívja fel a figyelmet. 1998 között vezette az intézményt. Így 
Felelősségteljes feladat ez a helytörténeten túl a „hivatásos” volt rálátása a rendelkezésre álló, és 
magyar nevelés-történeti kutatók számára is. Ők minden időrendben közölt tényekre és összefüg-
bizonnyal teljes mélységükben elemzik majd a vonatkozó gésekre. E karcsú kötet rövidsége 
friss irodalmat. Ezekből az új eredményekből, a 2010-2011- ellenére tartalmazza a legfontosabb 
ben megyénkben megjelent forrásokból és feldolgozá- tényeket, ábrákat a templommal együtt 
sokból közlök egy rövid válogatást. 1860-ban alapított iskola múltjából. 
„A jubileum mindig emlékeket felelevenítő, egyéni és közösségi Bőségesen foglalkozik a névadóval, 
számvetésre késztető, s nem utolsó sorban a mindennapok akiről 1910-ben nevezték el az intézményt. Az iskola 
rohanásában megállásra, a múlt előtti főhajtásra kötelező alkalom. megtartó erejét a település mindenkori életében érezni a 
A nevezetes évforduló egyben alkalom a visszatekintő önvizsgálatra: kiadvány sorainak olvastán. Szimbolikusnak gondolom, 
milyen úton haladt az iskola, hol tart ma, mi a szerepe a város hogy a magyar írásbeliséget elrendelő királyunk nevét vette 

1életében, de alkalom az emlékébresztő feltárulkozásra is.”   Ennél fel az intézmény, amelynek egyik fő feladata éppen az írás-
többről is szó van. Padányi Lajos forrásértékű olvasás megtanítása volt és maradt a történelem során.
feldolgozásai levéltári iratok: képvitelőtestületi jegyző- Iskolatörténeti-, s egyben szakmatörténeti évfordulót jelez 
könyvek, iskolai és irattári anyagok, statisztikai adatok és az esztergomi szakoktatás történetét 

4egyéb eredeti dokumen- feldolgozó kötet is.  Az iskolai iparos 
tumok alapján vázolják fel képzés, szervezett tanonc-oktatás megin-
Nyergesújfalu két iskolá- dulása Esztergomban 1885-höz köthető. 

2jának történetét.  Termé- „… egy szűk kis közösség életében fontos mérföldkő 
szetes, hogy helyi pedagógus a számvetés, az erőgyűjtés lehetősége, mely további 
tolla alól kerültek ki e évekre adhat erőt, hitet és elkötelezettséget a töretlen 
munkák. Határozottan jót á l d oza t vá l l a l á sh oz ,  a  t an í t á s - n e v e l é s  
tett nekik, hogy szerzőjük, optimizmusához.”

1  3  A 100 éves Nyergesújfalui Állami Elemi Népiskola,1910-2010 / Padányi Lajos. – 150 éves a községi iskola és a templom. - [Tát]:[s. n.], 2010. - [28] p.: ill. 
4Nyergesújfalu: Nyergesújfalu Önkormányzat, 2010 - Előszó (5. l.)  [A Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1885-2010] 

2 A II. számú (Eternit) Általános Iskola 40 éve,1966-2005 / Padányi Lajos. - [Elektronikus dokumentum].- [Esztergom]: Komárom-Esztergom Megyei 
Nyergesújfalu: Nyergesújfalu Önkormányzat, 2010 ([Esztergom]: Print Vincze Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája, 2010. – 127 p.+1 CD 
Nyomda). - 116 p. ROM
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A számvetésben külön tanulmány foglalkozik az első száz-, össze a legfontosabb történéseket, de ezt a formát követték 
majd az újabb 25 esztendő történéseivel. Napjaink a szerkesztők az iskola legeredményesebb 
iskolájának bemutatása kapta a legnagyobb teret, a belső sportolójának megszólaltatásakor is.
élet több metszetben tárul az olvasó elé. Az iskola 2009- Szokatlan, de jó megoldás. Miként jónak 
2010. évi működésétől a munkaközösségeken át a ítélem a Rólunk írták rovatot is. Az Iskoláink 
diákönkormányzatig több mindenről képet kapunk. Az dolgozói és tanulói fotókkal című összeállítás 
összeállítást színezik volt diákok, Sárándi József költő nem szokatlan, de jó kiegészítés.
versei és Istók Bernadett keramikus egy alkotásának Speciális tatabányai iskola, a 60 éves Erkel 
fotója. A kötet stílszerűen ballagási beszéddel zárul. Ferenc Zeneiskola múltját feldolgozó, a 
Szintén középiskola, a hetedik éve indult Tatai történetiséget és a pedagógiai szem-
Református Gimnázium ezen idő szerint már második pontokat jól összeegyezető évfordulós 
évkönyvét jelentette meg az előzőhöz hasonló kötetet kell feltétlenül megemlíteni e sorban. A gazdag 

5 tartalmú kötet a tatabányai zenei élet kezdeteitől, majd ezt terjedelemben és szerkezetben.
követően az éppen csak várossá nyilvánított A középiskola hat évének történetéről 
településegyüttes intézményének történetéről tájékoztat szólva Márkus  Mihály  püspök-
1949-2000 között.lelkipásztor szellemes megállapítást tesz: 
Kronológiai sorrendben, sok eredeti „az iskola iskolaköteles korba lépett, «járhatja» 
dokumentum, újságcikk, levéltári anyagok, az iskolások-, az iskolák útját.” Ennek során 
képek felhasználásával készültek e legjelentősebb változás a fenntartó váltás. 
fejezetek, történész-pedagógus írásai. A Dunántúli Református Egyház-
Külön értékük a források megjelölése. kerülettől átvette e feladatot a Tatai 
Nagyobb terjedelmet foglal el H. Dezső Református Egyházközség. Ez a szerve-
Marianna összegzése az elmúlt tíz évről, zeti változás a Pápai Református Kollégium Gimnázi-
külön kitérve a szakmai oktató-nevelő umának hathatós szakmai támogatásával ment végbe. 
munkán kívüli tevékenységre, a Tavaszi A fiatal intézmény arculatáról tájékoztató fejezetben 
fesztiválokra, egyéb művészeti eseményekre. A zongora-foglalta össze a hat év históriáját Kálmán Attila igazgató. 
művész zárógondolata figyelemre méltó mindenki számá-Ezen írás és az előző évkönyv forrásértékű az iskola 
ra: „A zenei-művészeti nevelés egyedülálló lehetőségei óriási indulását tekintve. Miként további fejezetei is: a tanulásról 
kincsként állnak rendelkezésünkre a körülöttünk lüktető, tantárgyanként és másként, az iskolai ünnepélyekről, 
technicizált, agyonhajszolt világ megszelídítésében.”műkedvelő előadásokról, eredményeikről, közösségeikről. 
E kötetek cseppben a tenger, többé-kevésbé láttatják Külön megemlítésre érdemesnek tartom a Diákjaink írták 
településük iskoláinak történetében a magyar történelmet. rovatot, ami nem szokványos fejezet egy-egy ilyen 
Láthatjuk belőlük, hogy a régi hagyományokat és új évkönyvben. Az első szárnypróbálgatásokat nyilván 
ismereteket egyaránt közvetítő intézmények, az ISKOLÁK követik majd komolyabb, elmélyültebb munkák az alma-
egy-egy szűkebb vagy tágabb közösség - település vagy mater falain kívül is.
felekezet együvé tartozásának, azonosságtudatának Fennállásának 48. évében, − nem évforduló jegyében − 
formálói.jelent meg a Tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 

Szakközépiskola Évkönyve. A rövid történeti áttekintés, 
dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)visszaemlékezés után a jelenre helyeződik a hangsúly. Az 

igazgatónővel és helyettesével készült interjúk foglalják 

5 Pápai Református Kollégium. Tatai Gimnázium (Tata) A Tatai Református Kollégium. Tatai Gimnázium (Tata) A Pápai Református Kollégium Tatai 
Gimnázium évkönyve, 2009-2011/ [szerk. Bognár Istvánné]. - Tata: Tatai Gimnáziumának évkönyve, 2005-2009 / [szerk. Bognár Istvánné].- Tata: 
Református Gimnázium, 2011. - 192 p. –Előzménye: Pápai Református Pápai Református Kollégium. Tatai Gimnázium,2009. - 192 p.
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