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Helytörténeti Füzetek
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára 

A TÁMOP pályázat keretében életre hívott Olvasóklub  megjelent könyv valójában izgalmas, érdekfeszítő dokumentum-
rendezvénysorozat részeként szeptember 28-án Nádasiné Balatoni gyűjtemény.
Anna mutatta be a Helytörténeti füzetek sorozat nyitó darabját, a Műkedvelő A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Komárom- Esztergom 
csoportok Lábatlanon és Piszkén a XX. század első felében című munkáját. Megyei Szer vezetének életét ,  
Nádasi Lászlóné 1973-tól dolgozott a lábatlani könyvtárban, ahol a munkáját mutatja be - olvasmányos 
könyvtárosi munka mellett aktív népművelői és kulturális tevékenységet formában a megalakulásától napjainkig. 
is végzett. Nevéhez fűződik a Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal A szép és igényes kivitelű kiadványt 
életre hívása, mely közösség 2005 óta teremt lehetőséget, nemcsak a Birkés Kelemen, a POFOSZ megyei 
kistérséghez tartozó kutató helytörténészek számára. elnöke írta. Az előszó szerzője Szűcs 
Nádasiné helytörténeti- és néprajzi kutatásai eredményeként 1997-ben Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró. A 
Helytörténeti olvasókönyv sorozatot indított útjára Adatok Lábatlan történetéhez borítót, az illusztrációként felhasznált 
címmel. Ezt követte 2000-ben az Adatok festményeket készítette, és a könyvet lektorálta A. Bak Péter Corvin-
Lábatlan néprajzához című monográfiája. díjas festőművész. A kiadvány 54 fotográfiával, több újságcikkel, levéllel 
Mindmáig ez a két összefoglaló könyv hitelesen ábrázolja az 1945 utáni idők politikai üldözötteinek sorsát. 
jelenti városunk történetének alapdoku- Felsorolja a megyében található '56-os emlékművek teljes adattárát, 
mentumait. valamint a kitüntetéseket kapott személyeket.
A most megjelent kiadvánnyal egy új Ezt a könyvet, mely együlésre kiolvasható, jó szívvel ajánlom mindazon 
sorozat indult Helytörténeti Füzetek címmel, honfitársaimnak, akik szeretik a közelmúlt magyar történelmét. De ott 
melyekből  további  he ly tör ténet i  kell lennie a könyvtárak, az iskolák polcain, a történelemtanárok és 
információkhoz juthatunk településünket kutatók asztalán is.
illetően. Terveink szerint a sorozatban A. Bak Péter
rövidebb helytörténeti írások pl. gyárak, 
iskolák, egyházak stb. történetének újabb Kis megye nagy tudományos eredményei
kutatási eredményei kapnak majd helyet. Hagyományteremtő konferencia Tatán
Az első helytörténeti füzet a múlt 
században működő falusi műkedvelők A tatai Kuny Domokos Múzeum október 12-én Tudományos műhelyek 
előadásairól, a falusi kulturális életről ad címmel konferenciát rendezett a tatai várban. A Komárom-Esztergom 
ízelítőt. megyében működő közgyűjtemények munkatársai tudományos kutatási 
A kutatás során elsősorban a helyi adatközlők, a szereplők és a közönség eredményeinek megismerése és megismertetése céljából megszervezett 
soraiban helyet foglalók emlékeinek felidézésére támaszkodott a szerző. tanácskozás jó áttekintést nyújtott e kis megye történelmének számos 
Korabeli fényképeken láthatjuk viszont a '20-as évektől működő vonatkozásáról.
lábatlani, piszkei és cementgyári csoportokat, énekkarokat, a Kis megye, sok új eredmény, amely jó integrálódási alkalmat kínált 
cementgyári fúvós- és tánczenekart, a helyi cigányzenekarokat. A muzeológusoknak, levéltárosoknak és könyvtárosoknak.
mellékletben a sok csoportkép mellett igényesen nyomtatott meghívót, Könyvtárosként e sorok írója előadásában röviden szólt a József  Attila 
ceruzával írt szereprészletet, cementgyári kultúrotthonba invitáló Megyei Könyvtár helyismereti-helytörténeti munkájáról. Kiemelte az 
plakátot is láthatunk. intézmény gondozásában több évtizede megjelenő évkönyveket, 
Az Olvasóklubban megjelent érdeklődők vetítés keretében hallhattak a amelyek helytörténeti rovata „kicsiben” szintén arra hivatott, mint e 
szerzőnőtől a helytörténeti kutatás folyamatáról, illetve betekintést megvalósult konferencia: fórumot biztosítani azoknak a tudományos 
kaphattak a mű nyomtatásban meg nem jelent részleteibe is. munkáknak, amelyek nélkül szegényebb lenne hagyományápolásunk. 

Beták Gabriella (Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár Lábatlan) Tudományos műhelyek között a megyei könyvtár munkatársa a már 
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említett, 2010. évi évkönyvben megjelent tanulmányáról szólt. A héregi reprezentálták, összegezték azokat a legújabb tudományos kutatási 
református egyházközség korai történetét, a legfontosabb tényeket, eredményeket, amelyek itt születtek e megyében, e megyéről. 
összefüggéseket levéltári- és könyvészeti anyag alapján foglalta össze. Ezen kívül a közgyűjteményi munka elméleti-gyakorlati- és módszertani 
Azért volt fontos ez az előadás, mert az országos viszonylatban nagy vonatkozásai is napirendre kerültek.
hagyományokkal rendelkező egyházközségtörténet-írás viszonylag A konferencia hagyomány-teremtő szándékkal került megrendezésre, 
kevéssé művelt területnek számít szűkebb hazánkban, szemben az 1996. anyaga valószínűleg olvasható lesz a múzeum honlapján, ahol elérhető a 
évi millecentenárium és a 2000. évi millennium ihlette helyi konferencia tematikája. http://kunymuzeum.hu/?q=hu/node/347
községtörténeti munkákkal. Jó esetben kötet alakban is megjelennek majd az előadások.
A közgyűjtemények mai állapotát ismerve nem kis eredményekről 
halhattunk, számos régészeti-, ásatási összefoglaló, néprajzi-, Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
művészettörténeti prezentáció mellett történettudományi előadások 
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