
Ossó	János	Fúvószenekar	–Pécel	
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: 
A nemzeti érték megnevezése: Ossó János Fúvószenekar -Pécel 
1.  
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: Pécel, Kossuth tér 3. 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: helyi, 
megyei 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása:… 
A Pécel Városi Zeneiskola 1990. Július.1-én kezdte meg önálló működését.  
Szeptember 1-én volt az első tanévnyitó, amelyen sok péceli szülő és tanuló volt jelen. 
A zeneiskola alapításával újabb lehetőségek nyíltak a diákok zenei nevelésére,  
hangszeres  oktatására, amelynek sok péceli család és diák örült. A tanév 100 
növendékkel és 7 tanárral indult. Kezdetben néhány tanszak létezett/ zongora, hegedű, 
fuvola…/.Később az igényeknek megfelelően bővültek a tanszakok rézfúvó (1991), 
cselló (1992); gitár (1993); magánének (1995); orgona; (1998)s az utóbbi időben 
kézműves (2012) képzés is indult. Jelenleg 12 tanszak működik kb. 280 gyerek  és 16 fő 
dolgozik az intézményben.. 
A működés során különböző együttesek alakultak, átalakultak, szűntek meg. Létezett 
már fuvola-és klarinét együttes is rövidebb hosszabb ideig. A legkorábbi és máig 
működő csapat a fúvószenekar, amely 1993 alakult. 
Bálint József a zeneiskola akkori igazgatója kérte fel a az országos hírű fúvószenekari 
szakembert  Ossó Jánost az együttes irányítására. 
A zenekar első nyilvános fellépésére 1993. március 15-én, a városi ünnepségen került 
sor. 
2002–ben a fúvószenekar Bálint József vezetésével a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség által akkreditált arany minősítést szerzett koncertfúvós kategóriában. 
Az elmúlt évek során számos belföldi fesztiválon, Csömörön, Nagytarcsán, 
Mezőkövesden, Szarvason léptek fel sikerrel. 
2002 óta minden év vége felé sikeres ünnepi zenekari esttel köszöntik a város zenét 
kedvelő lakosait. Örvendetes, hogy ezeken a bemutató esteken egyre nő a zenét szerető 
hallgatók létszáma. 
Alapító karnagyuk iránti tiszteletből az Ossó János nevet egy évvel halála előtt, 2008-
ban vette fel a zenekar egy ünnepi koncert keretében. Karnagyuk és irányítójuk volt 
még Bálint József, Nagy Zsolt is. 
 Jelenlegi karnagyuk Fejes István, hat éve áll a zenekar élén.  
2010-ben néhány Pest megyei „testvér” zenekarral közösen elindították a júniusi 
fesztivált, melynek keretében minden második évben Pécelen nagyszabású szabadtéri 
fúvószenekari találkozót tartanak  nagy sikerrel. 



A zenekar tagságának jelentős része dolgozó diplomás felnőtt, akik a zeneiskola 
valamennyi lehetséges évfolyamának elvégzése után maradtak hűséges „öregei” a 
zenekarnak. A zenekar tagjai közül többen felsőoktatásban vesznek részt és 
természetesen vannak szép számmal jelenlegi zeneiskolások is. 
A zenekar létszáma az elmúlt 23 évben 15-főtöl folyamatosan nőtt és ma már 30 körüli 
az együtt zenélő tagok létszáma 
Repertoárjuk az opera- parafrázisoktól a magyar dalokon és indulókon át, egészen a 
filmslágerekig és könnyűzenéig terjed. 
Az együttes fenntartója a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola. Munkájukat támogatja a 
Harmónia Pécel Alapítvány, Pécel Város Önkormányzata, több kedves péceli vállalkozó 
és magánszemély. 
Rendszeresen fellépnek a városban rendezett programokon és emelik azok színvonalát. 
Méltán kíséri fellépésüket nagy elismerés, szűnni nem akaró taps. 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A zenekar a város kulturális életében jelentős szerepet tölt be, s valamennyi városi 
program színvonalát növeli sikeres sokszínű repertoárjuk. 
A zenekar tagjai példát mutatnak a város fiataljainak arra, hogy: 
• kitartó együttes munkával milyen sikereket lehet elérni; 
• a szabadidőt milyen értékes, becsült, mások számára örömet szerző tevékenységgel 
lehet eltölteni; 
• hogyan lehet értékes zenei kincsünket megőrizni; 
• hogyan lehet szűkebb pátriánk / Pécel város/ hasznos tagjaivá válni. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): 
 
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, 2016. január hó 12. nap 
Ivánkovicsné Polmüller Brigitta 

 


