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CENTENáRIUMOT KÖSzÖNTŐ ÉVKÖNyV

Száz év nagyon hosszú idő, egy ember életében különösen, de egy intézmény tekintetében 
is. Október 14-én szombaton szépen öltözött hölgyek, urak, fiatalok, idősebbek egyaránt 
gyülekeztek az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának ünnepségére. Kü-
lönleges nap volt ez, díszoklevelek átadása is megtörtént, és megemlékeztek az intézmény 
fennállásának 100. évfordulójáról is. Kisebb csoportokban beszélgetések zajlottak, kedves 
üdvözlések, múltidézések helyszíne volt a „fősuli”.

A hivatalos ünnepség délelőtt 10 órakor vette kezdetét, melynek keretében a főiskola el-
múlt 100 évét összefoglaló kiadvány is méltatásra került. Az intézmény történetét bemutató 
könyv legutóbb 20 esztendeje készült, amikor a 80. évfordulót ünnepelte a főiskola. Azóta 
ilyen jellegű kötet nem került kézbe, egészen mostanáig, a 100 éves évfordulóra. Én, mint a 
főiskola egykori diákja, könyvszerkesztéssel is foglalkozom, megtisztelőnek éreztem, hogy 
Varró Bernadett főigazgató asszonytól megkaptam azt a lekötelező felkérést, hogy a szer-
kesztésben közreműködjek.

Azt hiszem, elegáns dolog egy ilyen patinás, nagy oktatási múlttal rendelkező intézmény 
esetében – főként, hogy jubileumot ünnepel – egy könyvvel visszatekinteni az elmúlt évtize-
dekre. Jól látta ezt a főigazgató asszony, amikor ennek ötlete megfogalmazódott benne. Idén 
tavasszal hozzá is láttunk az egyeztetéshez, hogy miként lenne célszerű 100 év történetét 
összefoglalni, amely nem kis munka, hiszen nagyon hosszú időszakot ölel fel. Tehát a teljes-
ség igénye nélkül készült el a tartalomjegyzék, benne a legfőbb korszakokkal.

A kötet felépítése néhány szóban: a polgármesteri, rektori, főigazgatói köszöntők után 
a múltba utazhatunk. Egykori igazgatókat vesz sorra a könyv, akik nélkül ma nem itt tarta-
nánk. Olvashatunk a régmúlt direktorairól: Pinkert Zsigmondról, Balázs Béláról, Móczár 
Miklósról, egészen a jelenkori vezetőkig.

Ezt a fejezetet követi a történelmi kronológia jelesebb dátumokkal és a hozzá köthető 
eseményekkel. Az első 80 év azért szerepel csak jeles évszámokhoz kapcsolódóan vázlatos 
gondolatokkal, mert a 80. évfordulóra megjelent kiadványban Nagy József nyugalmazott 
főigazgató részletesen végigvezette ennek az időszaknak a történetét.

A következő fejezetben egy nagyobb lélegzetvételű írás olvasható … ami a 100 évből 
kimaradt címmel, amely szól az egyetemi integrációról, vezetőváltásról, átszervezésekről, 
új alapszakok indulásáról, újabb integrációról a Szent István Egyetemmel, a várossal való 
együttműködésről és a jövőbeli elképzelésekről. Ez folytatása az előbb említett történetnek, 
az utolsó 20 év eseményeiről emlékezik.

Itt olvashatjuk, hogy: „Az új tanév 2004 szeptemberében kari tanácsüléssel indult. Foly-
tatódott a vechtai főiskolával meglévő kapcsolat bővítése, a vechtai és a jászberényi felsőok-
tatási intézmények hallgatói találkozójának szervezése, a Buffaloi Egyetemmel való együtt-
működés ápolása, a romániai Bólyai János Nyári Egyetem rendezvényein történő részvétel.

További átszervezés elé nézett a kar 2006-ban. A hallgatói létszám – főként a levelező 
tagozaton – ezekben az években folyamatosan emelkedett, és ezt a tendenciát a 2005-ben 
Budapesten, a Magyar Művelődési Intézettel kötött együttműködés alapján indított művelő-
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désszervező-képzés tovább növelte. Kiemelt szerepe volt a hallgatói létszám emelkedésében 
a 2006 szeptemberében nappali és levelező tagozaton induló andragógia szaknak.

A 2006. évben történt az 1994/95. tanévben bevezetésre került szociálpedagógus szakot 
felváltó szociális munka szak indulása.

Amíg a 2006. év az átalakítások jegyében zajlott, 2007 már az ünnep éve volt, ebben az 
évben ünnepelte az intézmény megalakulásának 90. évfordulóját. Az intézmény első igaz-
gatója, Pinkert Zsigmond leányának, a két évvel korábban született, akkor 92 éves Pinkert 
Ilonának a Jászberényi Tanítóképző Főiskola emlékplakettjét adták át, mintegy első mozza-
nataként a tervezett ünnepsorozatnak.”

Az intézmény jelenét fogja össze a könyv többi része: a különböző tanszékek mutat-
koznak be, egykori és jelenlegi dolgozókról olvashatunk, továbbá a jászberényi campus és 
jogelődjének kutatásairól, a főiskolával szoros egységet képező gyakorlóiskoláról.

Külön rovat számol be azokról az egykori hallgatókról, akik pályájukon kiemelkedő si-
kereket értek el, akikre az intézmény büszke lehet. S nem maradhat el a kötetből a diák- és 
tanárhumor az egykori iskolaújságokból szemezgetve. A könyvet színes képmelléklet zárja.

Elmondhatjuk, hogy hosszú, alapos munkát végeztünk, mire idáig eljutottunk, sok egyez-
tetésen, izgalmas perceken vagyunk túl, és a véghajrán, ami különösen nagy összetartást 
igényelt a szerkesztésben közreműködők részéről. Újra és újra átnéztük, javítgattuk, igye-
keztünk mindenben tudásunk legjavát adni. Jól együtt tudtunk dolgozni.

Nagyon jó szívvel ajánlom egykori és jelenlegi hallgatók, tanárok, dolgozók és minden 
érdeklődő számára. Jó olvasást hozzá!

 (100 éves jubileumi évkönyv – Jászberény, 2017. 152 oldal)


