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Bevezető
" Te kedves udvar, meghitt régi termek,
Te ötvenéves drága iskola,
Ma minden régi híved újra gyermek,
S köszönt, mint kisdiákok friss sora...
Újra tanítsz az életbe kimennünk
S büszkén vinni bölcs tudást, ép hitet,
És vallani nem hullhat romba bennünk,
Amit a jó iskola épített. "
Tóth Árpád: Köszöntő

Nagy költőnk emlékezett így saját ötvenéves iskolájáról, s költeményének kiválasztott pár sora a mi ötvenéves jubileumunkra is aktuális.
50 év egy iskola életében nem sok, de mégis elég arra, hogy három
generáció ifjúságát felnevelje, iskolánk esetében mintegy 4000 nappali és
levelező tagozatos tanulót. Az iskolánktól kapott tudással felvértezve az
ország csaknem minden pontján dolgoznak - igen sokan magas vezetői posztokon - „ volt Helles diákok ”, akik öregbítették iskolánk hírnevét. A gyakran megrendezett érettségi találkozók sora mutatja, hogy volt tanulóink még
most is kötődnek iskolájukhoz, volt nem egy tanuló, aki külföldről jött haza
egy napra, hogy találkozhasson osztálytársaival, tanáraival, s beülhessen régi
padjába.
Az 50 éve alapított iskola azóta sokat változott. A bányagépész képzés mellé felvettük a vegyipari gépész szakot, majd erőműgépészeket is oktattunk, az utóbbi tíz évben pedig kiegészítettük számítógépes végzettséggel
és elektronikai képzéssel is oktatásunkat. A technikai haladás által megkövetelt változtatásokat csak úgy lehetett végrehajtani, hogy tanáraink, oktatóink
is állandóan továbbképezték magukat a legkorszerűbb színvonalon. Sajátos
jellegzetessége iskolánknak, hogy volt tanítványaink közül mintegy tizen
iskolánk meghatározó tanáraivá váltak, s jelenlegi tantestületünknek csaknem fele húsz évnél több ideje tanít intézményünkben.
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Mindig korszerű, magas színvonalú képzésünket a tanárok lelkes
munkája mellett jó technikai eszközeinknek, korszerű gépeinknek is köszönhetjük, amelyben nagy segítséget jelentettek a környezetünkben lévő üzemek, gyárak támogatásai, segítségei.
Egy jó iskola nincs meg hagyományok nélkül. Iskolánk az ország
középiskolái közül egyedül folytatta a selmecbányai bányász-ballagás szokását, hagyományos módon a Hell napokon megünnepli iskolánk névadóját, s a
miskolci gépész hagyományokból átvette a szakestek megrendezését végzős
technikus diákjainknak. S habár már tíz éve nem folytatunk bányászképzést,
iskolánkban tanulóink még " Jó szerencsét "-tel köszönnek, s minden iskolai ünnepségen a tanulók kérésére felhangzik a bányász - himnusz:
" Szerencse fel, szerencse le..."
Éppen a jubileumi évben érte iskolánkat az a rossz hír, hogy önálló
léte megszűnik, összevonják egy másik esztergomi iskolával, itt kell hagyni
a kopott, de számunkra kedves épületegyüttest, az alma matert. Szomorú
szívvel búcsúzunk, de bízunk abban, hogy hagyományaink, iskolánk szellemisége tovább él, és sok ember lelkében megmarad, hogy volt egyszer egy

ISKOLA.....
Kora Antal
az önálló iskola
utolsó igazgatója
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