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) 452 751, ertektar@pecel.hu
Heltai Miklós elnök
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.
Telefonszám: +36 (28) 788 940
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai
Név: Heltai Miklós
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.
Telefonszám: +36 30-2141963
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI:
1. A nemzeti érték megnevezése: Emlékirat.
Írta Heltai Miklós, címe: Iskolák, pedagógusok Pécelen a XX. század második felében
2. Fellelhetőségének pontos helye: 2119 Pécel, Korányi utca 14, cikkgyűjtemény a
szerző tulajdonában.
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
értéktár.
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Az emlékirat a XX. század második felében működő iskolák közül a Szemere Pál
Általános Iskola és a ma Ráday Pál nevét viselő gimnázium működésének néhány
fontos korszakát mutatja be, megemlékezik az intézmények néhány kiemelkedő
pedagógusának pedagógiai munkájáról, életművük maradandó alkotásairól.
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:
Nagy történelmi változások a lezáruló korszak értékelése mindig fölveti azt a kérdést:
lehetett-e az adott körülmények között időtálló, maradandó értékeket létrehozni?
Különösen érdekes ez a kultúra, a pedagógia vonatkozásában, hiszen 1990 előtt mindkét
területen érvényesült az akkori rendszer ideológiai befolyása. Az emlékirat rámutat: a
pedagógia örök értékei alapján végzett tanári munka – rendszerektől függetlenül –
mindenkor képes ezeket az örök értékeket továbbadni az ifjúságnak, ha továbbadói
becsületesen, azaz tanítványaik autonómiájának tiszteletben tartásával viszonyulnak
hozzájuk.
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Juhász Jenőné: A péceli iskolák története (Egymást Segítő Egyesület, Pécel, 2003), lásd
még a Péceli Települési Értéktár III./20. számú tételét.
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
Heltai Miklós
javaslattevő aláírása

