Juhász Jenőné: A péceli iskolák története
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI:
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás)
neve: Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel,
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.
Telefonszám: +36 (28) 788 940
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI:
1. A nemzeti érték megnevezése: Juhász Jenőné A péceli iskolák története c.
könyv.
2. Fellelhetőségének pontos helye: Lázár Ervin Városi Könyvtár, Pécel, Isaszegi
út 3., továbbá a felterjesztő Heltai Miklós magángyűjteménye.
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár.
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása:
Juhász Jenőné Kovács Ilonka tősgyökeres péceli református család sarja, aki, mint
könyve előszavában írja, 1932-től Pécelen járt óvodába, majd a református elemibe, végül
szintén Pécelen a polgári iskolába. A tanítóképző elvégzése után itt kezdte pedagógus
munkáját, több mint négy évtizedig volt a Szemere Pál Általános Iskola
közmegbecsülésnek örvendő tanítója, később igazgatóhelyettese és főként: generációk
nevelője.
A péceli iskolák története című műve először a helyi Egymást Segítő Egyesület
(ESE) havi lapjában folytatásokban jelent meg, majd az ESE Honismereti Körének
gondozásában füzetalakban is megjelent 1994-ben. Bővített második kiadása: Egymást
Segítő Egyesület, Pécel, 2003.
A szerző tanulmányozott minden rendelkezésre álló forrást, elsősorban a Szemere
Pál Általános Iskolában megmaradt régi anyakönyveket, haladási és előmeneteli
naplókat, továbbá a helytörténeti munkák (Galgóczy Károly: Péczel község leírása, Bp.,
1896.; Varga Mihály: Pécel története, Pécel, 2000.) vonatkozó részeit. Rendelkezésére
álltak ezen kívül a Szemere Pál Általános Iskola 1948 utáni működésének hivatalos
dokumentumai és végül, de nem utolsósorban saját pedagógus életpályájának gazdag
tapasztalatai, dokumentumai.
Vizsgálódása kiterjed valamennyi vallásfelekezet (katolikus, református,
evangélikus, izraelita) iskoláinak történetére, az állami oktatásügyre (polgári iskola), a
Szent Erzsébet gyermekotthonra.
Az 1948 utáni iskolaügyi fejleményekre csak utal, de ennek a korszaknak teljes
körű, máig húzódó teljes bemutatása munkájának nem volt célja, ennek megírása a
mostani pedagógus nemzedék feladata lesz.
Juhász Jenőné iskolatörténete a valóban gyermekközpontú pedagógia
bemutatására törekszik. Ez a pedagógia nem lát ellentétet gyermekszeretet és

követelmények állítása között, s a szükséges lexikális anyag elsajátításában nem gépies
„magoltatást” lát, hanem a gondolkodó tanulás előiskoláját.
A lenti tartalomjegyzék részletes áttekintést ad a mű tartalmáról.

5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:
Juhász Jenőné munkája, A péceli iskolák története fontos dokumentuma a
XIX.-XX. század megbecsülésre méltó péceli neveléstörténeti értékeinek. Településünk
iskolatörténetének egy olyan részét rögzíti, melyhez hozzákapcsolhatók a további
fejlemények. Példát mutat abban a tekintetben, hogy a nevelés személyessége minden
történelmi korszakban talán legfontosabb nevelési tényező, amely megbecsülést aratott a
múltban, s remélhetőleg a jövőben is jellemzi majd a nevelésben érdekeltek kapcsolatát.
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja.
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.
Pécel, 2016. év november hó 8.- án
Heltai Miklós
javaslattevő aláírása

