
Ráday	Klub	
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, Ivánkovicsné Polmüller Brigitta, 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Maglódi út 54.,  

 
Telefonszám: 30-2187577   
E-mail cím: polbrigitta@freemail.hu 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése:  Ráday Klub 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:  
 Kulturális egyesület 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2100 Gödöllő Kinizsi Pál utca 16. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: Települési 
Értéktár.  
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
A klub alakuló ülésén 1981 novemberében a megjelentek / kb. 40 fő/ döntöttek a 
programokról, a szervezeti felépítésről, az összejövetelek gyakoriságáról. Döntést 
hoztak arról is, hogy a ház vezetőjének programszervező munkáját 3 tagú vezetőség 
segítse. / Lestyán Péter, Zalavári László, Krassovics Miklós/ Tagsági díj nem volt. A 
klub tagja lehetett bárki, aki a programok, a közügyek, a település ügyei iránt 
érdeklődött (tehát: nem csupán az iskolai végzettség tesz valakit értelmiségivé, hanem 
az, ha valaki értelmiségiként gondolkodik – ahogy ezt Makovecz Imre válaszában 
mondta egy asztalosmesternek az egyik előadásán). 
A klub első meghívott  előadója  Dr. Magyar Imre orvosprofesszor volt. 
1982 márciusában Beliczay Angéla (a budapesti Ráday Könyvtár igazgatója) javasolta a 
Ráday Klub nevet. A Szemere Pál Művelődési Ház Ráday Klubja ként, a Pécelen 
kastélyt építő Ráday család közéleti, művelődésközpontú szerepéhez méltóan végezte 
közéleti tevékenységét.  
A klub havonta egy alkalommal tartott összejöveteleinek tematikájában: a közélet, 
gazdaság, Pécel története, a művészetek minden területe szerepelt ./irodalom, 
népművészet, zene , tánc, pszichológia, .../ 
A meghívott előadók közül csak néhány a teljesség igénye nélkül.: 
Nemeskürty István, , Dr Ranschburg Jenő, Dr Fodor László, Benda Kálmán, Beliczay 
Angéla, Faragó Laura , Karsai Zsigmond,  Balczó András, Makovecz Imre, Hankiss 
Elemér, Hanák Péter , Ráday Mihály városvédő , Domokos Pál Péter néprajzkutató, 
Bródy János, Vekerdi László…. 
A szűken vett törzstagságon kívül a programokat több száz fő hallgatta, tekintette meg. 
Sok péceli intézményvezető, pedagógus, szakember is vállalt előadásokat, 
beszélgetéseket. A klub tevékenysége nem csak előadások, beszélgetések szervezésében 
merült ki, de sok más tevékenységre is sor került. Karsai Zsigmond javaslatára és 
segítségével indult útjára a „ Lőrincrévi bál” máig tartó sorozata, amelyeken a népzene , 
a néptánc , az erdélyi hagyományok megismerése is fontos szerepet játszott. Ezekre az 
alkalmakra nem csak a péceliek, de Zsiga bácsi író, költő, zenész táncos barátai és 



ismerősei is jöttek /Lázár Ervin , Csoóri Sándor, Sebő Ferenc, Timár Sándor , Méta 
Együttes, Kolompos Együttes, Sebő Együttes/. 
A klub rendszeresen szervezett kirándulásokat is. Így ismerték meg sokan, milyen élet 
is folyt régen a Pécelhez tartozó Locsod pusztán. A klub tagjai és az érdeklődők 
ellátogattak Losoncra is, ahol megkoszorúzták Ráday Pál és felesége Kajali Klára sírját. 
Igen nagy jelentőséggel bírt a 2001 májusában Lőrincrévére szervezett látogatás. Karsai  
Zsigmond 20 képet ajándékozott a Nagyenyeden lévő Bethlen Kollégiumnak. A klub 
segítette a képek kiszállítását és az út szervezését. Közel 70 péceli , valamint Zsiga 
bácsi barátai a Duna TV operatőrével együtt emeletes busszal utaztak Nagyenyedre és 
Lőrincrévére. Az ünnepélyes keretek közötti ajándékozás után Lőrincrévén került sor a 
nagy közös „péceli-lőrincrévi bál” megtartására. A klub történek kiemelkedő 
jelentőségű rendezvénye volt ez, ahol Lőrincréve apraja nagyja és a péceliek együtt 
ropták a táncot virradatig. 
2001-ben került sor a klub egyesületté történő bejegyzésére, így a további tevékenység 
Ráday Klub néven folyik, működési formája Kulturális egyesület. 2001 őszén a 
sajnálatos terrortámadás kapcsán került sor Rostoványi Zsolt, a mai Corvinus Egyetem 
rektorának előadására.  
2002-ben a Ráday Klub és a péceli Fáy András Alapítvány közösen szervezett Karsai 
Zsigmond kiállítást Mistelbach városában. A nagysikerű megnyitón Zsiga bácsi 
táncának is tapsolhattak a nagy számban megjelent mistelbachi  polgárok. 
A 2000-res években a „ Lőrincrévi” bálok már a Ráday kastélyban kerültek 
megrendezésre. A klub és a Ráday kastély együttműködési megállapodásának keretében 
került sor egy nagyszabású kiállítás megrendezésére a Ráday kastélyban. Jó lehetőség 
adódott így arra, hogy méltó kiállítás keretében ismerkedjenek meg a látogatók Karsai 
Zsigmond festői munkásságával.  
2007-től olyan előadásokra, beszélgetésekre került sor, amelyek Pécelhez , illetve az itt 
élt emberekhez kötődtek,: Deme László ismert nyelvész / itt járt polgáriba/, Zsigmondy 
Vilmosról, a Korányiakról, Fáy Andrásról, Francsek Imréről, szóltak. Vendég volt Saly 
Noémi, ( Francsek I. dédunokája) is. 
Előadások hangzottak el az egészséges táplálkozásról, a prevencióról, az informatika 
világáról is. 
2013 tavaszán Kassára, Európa kulturális fővárosába látogattak el sokan és 
megemlékeztek Márai Sándor munkásságáról. 
Sajnos, sok kiváló péceli polgár és szakember távozott el az élők sorából az elmúlt 
években, ezért róluk, munkásságukról megemlékező estek tartására is sor került /Cser 
László, Karsai Zsigmond, Zalatnay Ernőné, Hovanyecz László, Orosz Ferenc/. 
A klub több mint 30 éves múltjában a vendégek és előadók sorába meg kell még 
említenünk az alábbi fontos személyeket is.: Pozsgai Imre, László Gyula 
régészprofesszor, dr. Horváth András csillagász, Dr. Sólyom László, Kő Pál 
szobrászművész,  Beke Kata írónő, Dr. Végh Miklós, Zombori Ottó csillagász, Gazda 
István tudománytörténész , Földes László (Hobó) zenész, Dr. Szőke Péter etológus , 
Varga Mihály péceli helytörténész…… 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  
A klub törekszik a kor követelményeinek való megfelelésre. Továbbra is fontosnak 
tartja a helyi és országos értékek megőrzését, a hagyományok ápolását. Szeretnének 
minél több péceli polgárt bevonni a politikamentes kultúrát közvetítő, további 
értékmegőrző tevékenységbe. 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 



A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
 - Ráday Klub históriája 1982-től: Ma 35 oldalas kronológiai kivonat. 
 - Kb. 300 Meghívó, beharangozó ajánlással. 
 - Fényképek, Újságcikkek, Power Point prezentációk, Cd-k. 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2015. október hó 22. nap 
Ivánkovicsné Polmüller Brigitta 
Dr. Horváth Mária        
Kisberkné Nagy Erika 

 


