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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) 452 751, ertektar@pecel.hu 

 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Horváthné Szombathelyi Katalin, 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Felsősor 68. 

    Telefonszám: 30-5048552  
E-mail cím: kata.szombath@gmail.com  
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: PÉCELI ZÖLD KÖR 

 
 

2. Fellelhetőségének pontos helye: Székhely: 2119 Pécel, Isaszegi út 3. 
Levelezési cím: Horváthné Szombathelyi Katalin, 2119 Pécel, Felsősor 68. 
Vezetőség:  
Horváthné Szombathelyi Katalin elnök 
Dr. Kapus Gábor alelnök 
Gyöngyösi Ferenc alelnök 

 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

települési 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
A Péceli Zöld Kör 2002 óta működik, 2007-ben lett közhasznú egyesületként 

bejegyezve. Működésünk fő területe a környezetvédelem, helyi jelleggel. Fontos 
feladatának tekinti a természettudatos viselkedésformák kialakítását, ezen belül nagy 
hangsúlyt fektetve az iskolás korosztályra. Hagyományos programjai: Környezetvédelmi 
Nap és az Autómentes Nap. Rendszeresen szerveznek természetvédelmi előadásokat 
kompetens előadókkal. A nyári napközis táborosokkal történt kirándulásunk 
folytatásaként a bejárt két útvonalon erdei tanösvényeket szeretnének létrehozni, és 
egyúttal elősegíteni az önkormányzat által kezdeményezett Csúnya-tó környékén 
létesítendő tanösvény megvalósulását is. Sikeres Zöld Forrás pályázatuk segítségével 
védetté nyilvánításhoz előkészítik az emlékmű melletti „Szárazhegyi dűlő” megnevezésű 



területet, értékes növény- és állatvilágára való tekintettel. Az emlékmű területén már 
többször ültettek fákat.  Folytatni kívánják kirándulások szervezését tanulók számára, 
évente egy-egy újabb természetvédelmi terület meglátogatásával. 

 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A Péceli Zöld Kör aktív résztvevője a környezetvédelmi mozgalomnak, 

lakóhelyünkön szervezője akcióinak. Munkássága során Pécel flórájának-faunájának 
számos értéket vette nyilvántartásba, javaslatokat tett óvásukra, helyreállításukra. 

 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
2015.11.07. Péceli Zöld Kör a zöldebb iskoláért 
Szép őszi délelőttbe fordult a ködösen induló reggel, amikor ásókkal, locsolókannákkal 

felszerelkezve összejöttünk, hogy a PIOK Kossuth téri iskolaudvarának területén fákat és 
bokrokat ültessünk. Nagy örömünkre a jó idő is támogatta terveinket. Sára János szakmai 
irányításával jelöltük ki a növények potenciális helyét élőhelyi igényeikre tekintettel, amellett azt 
is figyelembe véve, hogy a nagy mozgásigényű szemerés kisdiákoknak ne csökkenjen a 
megszokott szabad játszó területe. A három platánfát a hosszú, belső udvari kerítés mentén 
arányosan helyeztük el, a négy hársfának a hátsó udvari játszóteret körbevevő alacsony kerítés 
mentén találtunk alkalmas helyet. A díszbokrok számára a hársfák közötti védett szakasz lett a 
legmegfelelőbb terület, amely így a földszinti gimnáziumi termek felől is szép látványt nyújt. A 
tekintélyes orgonatövek a Hősök útja mentén levő kerítésnél nőhetnek tovább. A japánbirs sarjak 
és a magnólia a zászlórudak mögötti kerítésszakaszra kerültek. A gondos tervezést kitartó munka 
követte. Mire sikerült az ültetést befejezni, addigra a kabátok is lekerültek rólunk, az idő pedig 
már bőven az ebédet jelezte. Jó érzés volt látni helyükön növényeinket, elképzelve fáinkat, 
melyek ma még csak kis csemeték, de majdan illatozó, árnyékot adó hársfák és tekintélyes 
szépséges platánok lesznek. 

A programhoz a Péceli Zöld Kör tagjai díszbokrokkal, munkával és anyagi támogatással 
járultak hozzá. Köszönjük a díszfák vásárlásnál az isaszegi Éden-kert pluszként adott platánját és 
Karsai András külön adományát. Azokat rádays kollégákat és szemerés szülőket is köszönet illet, 
akik kertjükből bokrokat adtak, ill. a gimnazista fiúknak is köszönjük az orgonatöveknek a régi 
helyükről kemény munkával történt kiásását.  

Jövő tavasszal szeretnénk folytatni az iskolaudvar szépítését, parkosítását. Jó lenne, ha 
akkor többen meghallanák hívó szavunk. Sokunk kertjében vannak „túlburjánzott” díszbokrok, 
hajtások, akkor is várunk felajánlásokat. Legyen zöldebb az iskola, legyen gyermekeinknek szebb 
az iskolai környezete! 

Horváthné Szombathelyi Katalin, rádays tanár, zöldköri elnök 
Pécel, 2015. november 7. 
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  2.5.2. Lehetőségek: 
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2. sz. Térképvázlat a Szárazhegyi dűlőről 
1. A Csúnya. 
 Elsősorban a családos és egyéni látogatók színtere. 
 
1.1. Előzmények a Csúnyáról: 
 
„Ha már fennjárunk Pécel északi részén, időzzünk el a Várhegy alatt is, amit Csúnyának 

nevez a köznyelv. Ez a terület a Vásártér végénél kezdődik, rögtön a mai Apafi utcától.”  
        Juhász József 
Miért lett csúnya a Csunya, amikor a 20. század és a mai  Pécel lakóinak egyik 

legkedveltebb kirándulóhelye? 
 
A Társulat célja, és az Önkormányzaté is az, hogy a Csunya erdő kirándulásra, sétára, 

sportolásra alkalmas legyen. 
 
Azt gondolom, néhányak részéről péceli módra történt ennek a dolognak a megközelítése 

is. Jelenleg balesetveszélyes, nem járható az erdő, amit a tulajdonosok meg kívánnak szüntetni 
oly módon, hogy hozzáférhetővé tegyék a város lakói számára, tanösvényt kívánnak kialakítani. 
A várossal szorosan együttműködve kívánják a feladatot megoldani. Rendezetlen még a tó 
területe és az erdőben a lovarda területe. 

 
Az erdőt gyakorlatilag elvágja a területen található árok, aminek mélysége néhol 19 

méter. Ez a közlekedést, az erdő szakszerű karbantartását akadályozza, ezért határozta el a Csúnya 
Erdőbirtokossági Társulat, hogy feltölti az árkot teljes hosszában, feltöltés után gondoskodik 
a terület beültetéséről.  

A tó ugyan kikerült az Erdőbirtokossági Társulat birtokából, de a tó és az erdő kapcsolatát 
meg kívánják tartani. Az erdőn keresztül a csapadékvíz pótolja a Csunya-tó vizét. A feltöltést 
úgy végzik el, hogy a csapadékvíz elvezetését kiépítik. 

 
Családi juniális és horgászverseny a Csúnya tónál. 
 
Isaszegi Természetbarát Klub túrája, Pécel vasútállomás – Vár-hegy – Látó-hegy, Csúnya 

erdő, Horgásztó – Pécel vá. 
 
Lázár Ervin az 1970-es években tíz évet élt Pécelen, akkoriban írt meséi gyakran 

játszódtak a településen. Példaként említette, hogy a Négyszögletű Kerek Erdő valójában a péceli 
Csúnya erdő volt, ami igazából egy szép rengeteg, így az író által. 

A Négyszögletű Kerek Erdő (1985) megkapta az Év Könyve jutalmat 
 
Nagy örömünkre ismét megtisztelte a Csúnya Kupát futásával Szekeres Ferenc. 
 

„Támogatom azokat az elképzeléseket, amelyek egy, a szabadidő kulturált eltöltésére 
alkalmas  parkot alakítanának ki a területen. A terület felszabadítása önkormányzati 
feladat lenne, de vállalkozói összefogással lehetne megvalósítani.” Szöllősi Ferenc 
polgármester. 
 



1.2. A Csúnya környezete alkalmas, a környezet károsítása nélkül: 
  Nagyrendezvények tartására, szervezésére. 
  Szabadtéri színpad kialakítására.  
  Szabadtéri koncertek tartására. 
  Tömegek fogadására. 
  Majális szerű, „nagyrendezvények” tartására. 
  Főzőversenyek, sportrendezvények, tartására. 
  Búcsú helye lehetne. 
  Vásártér. (Közelben volt a régi vásártér is.) 
 
1.2.1. Attrakciók, vállalkozások, szervezésére: 
  Motoros útvonal kijelölése. 
  Lovagló útvonalak kijelölése. 
  Lovaglási lehetőségek. 
  Fogatos túrák. 
  Horgászás. 
  Csónakázás. 
  Íjászat. 
  Nyári szánkó pálya, bobpálya. 
  Mászópálya. 
  Kerékpáros akadály és ügyességi pálya. 
  Túlélő programok, festéklövők. 
  Íjászpálya 
 
1.2.2. Tanösvények innen is indíthatók: 
  A Rákos-patak mentére. 
  Csúnyában az erdőbe. 
  A téglagyári tavak felé.  
  Az Isaszeg-hátra. 
2. A Szárazhegyi dűlő környéke: 
 2. 1. Milleneumi Nemzeti Emlékpark szerepe és környékének rendezése.  
 Nemzeti Emlékhely:  
   Milleniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány 
    Trianon emlékmű 
    56-os emlékmű 
    Fogadalmi Krisztus szobor 
    Világháború áldozatai. 
    Üldözöttek kopjafája. 
Mindez már megépült, de a terület rendezése, területkivonás, pontos területkijelölés és 

terület felhasználási engedély nélkül. Pótolni kellene. 
 
Itt lehetne még a Város, kiemelkedő személyeinek, díszpolgárainak Péceli emlékhelye. 
Péceli pantheon kialakítása. Már van ilyen, Füzi Árpád kopjafája. 
 A terület tulajdoni lehatárolása, hivatalosan nem tisztázott. A nagyobb területrész 

ma is önkormányzati területen van, de hivatalos dokumentáció, nélkül. 
 
Megoldatlan a terület rendszeres gondozása, takarítása. Igazából, városi közparkként 

kellene a fenntartást megoldani, míg a rendezvényeket továbbra is szervezhetné az Alapítvány. 
  
Részletes területfelhasználási és kiviteli terv szükséges! Földhivatalnál rendezendő. 
 A pályázatok a fentiekhez köthetők, vagy kötődnek. 
A környezet közösségi továbbfejlesztéséhez a meglévő szakrális háttér adhatja az alábbi 

indítási lehetőségeket.  
 
A közvetlen szomszédságban újabb területfoglalás történt.  



A műút másik oldalán, elvileg az „Emlékpark” bejáratával szemben, az útpadkában,   
szimbólikus sírhelyet alakított ki egy ismeretlen csoport? 

A sírfelirat: Némedi Tibi 1977-2006 
  „Mindenhol jó de legjobb sehol” 
Nihilizmus. Ez legyen az ifjúság példaképe? 
Nevezett köztudottan drogos volt. 
 
A látogatók szemében a két létesítmény egy. 
 
Ma 2011-ben újabb öngyilkost találtak a közelben. Ezután mindenki szabad területként 

használhatja a környéket? 
 
2001-ben  négy mécsest gyújtott valaki, vagy valakik a Trianon emlékmű előtt. Ez az 

emlékezés. Jobban megnézve az elhelyezett feliratot: „Aranyos kis kutyám a Boxos” 
Boxost itt ásták el. 
 
A közeli távolban már több törvényen kívüli területfoglaló is megkezdte a saját célú 

terület felhasználását és a környék szeméttel való beterítését. 
 
Ezért kell a térséget rendezni és összehangolni a terület, a szűkebb és tágabb környezet 

használatát. Önkormányzati, állami és magánterületek is vannak itt. 
 
2.2. Helyi védetté nyilvánítással, megoldható a terület összehangolása és egységes státus 

 biztosítása a továbbiakban. 
 Ennek előkészítését „Zöld forrás” pályázaton nyert díjból a Zöld Kör elvégzi az 

 Önkormányzat részére, 2011.-évben. 
 

2..3. Ökopark lehetne. 
 Emlékezés, elmélkedés, ismeretbővítés, ifjúsági programok, természetvédelem. 
 Vakok számára illatos ösvény kialakítása.  
A szabadtéri koncertek nem az emlékezést, hanem a terület túlhasználatát jelentik. 

Parkolási, környezetszennyezési gondok, intézményi háttér, felelős nélkül. 
 
 Minden péceli iskolás, (a család) ültessen 1 fát, ( kis facsoportot), amelyet a 

 továbbiakban  sajátjaként gondozhat. (A Pécelen őshonos, fafajok: a molyhos tölgy, a  
    kislevelű hárs, a vadkörte, a vadalma, a magyar kőris 

     Kisérő fafajok, cserjék: a tatár juhar, a fagyal, a  
     nagytermésű vadrózsa, a pukkanó dudafürt, stb. 

A Pécelen az ott őshonos fák magvait, minden évben, szeptember folyamán az iskolások,    
Locsodra, a település egykori pusztájának helyére tervezett kirándulásán gyűjtenék be.  

A magokat lehetőség szerint az iskola udvarán, fél literes tejfölös, nevével ellátott 
pohárban, minden gyerek saját maga neveli meg. (egy négyzetméteren 100 pohár elfér, a kerítés 
mellett. Természetesen, akinek van kertje mindezt otthon is elvégezheti, de így elveszíti a közös 
munka megismerését. A fák, araszos korukban a családok bevonásával kerül a kijelölt, nevesített 
helyre. Így minden gyerek személyesen vesz részt Pécel környezetalakításában, és tovább 
gondoskodva nézhetik, követhetik a „saját ligetük, fájuk fejlődését. (Részletes területrendezési 
terv szükséges) 

 
A „bevésődés” a gyermekkorra jellemző, visszafordíthatatlan tanulási folyamat, tehát 

kitörülhetetlen. 
Ezáltal belegyökerezünk a tájba és így születik meg tudatunkban az otthon képe, a 

szülőhaza fogalma. Ez a pszichikai helymeghatározás pedig meghatározóvá válik további 
életünkre is. 

 
Radnóti szavaival: „Búvó otthoni tájak” létfontosságúak. 



 
Van olyan javaslat is, hogy minden gyerek születésekor ültessen a család egy fát. Ez is 

jó, de akkor a bomladozó tudatú gyermeket vonjuk ki a sajátjaként végzendő munkából. 
 
Több felnőtt is nyilatkozott már, hogy szívesen ültetne ő is egy „ilyen” fát. 
 
  Helyszín: 0123 hrsz, Önkormányzati tulajdonban van. 
  Első ütemben kb.: 2000-2200 tanuló, majd a következő években az elsősök. 
 
  A négyméteres fasorok között, a növő fák árnyékában komposztágyás  

  kerülhetne ideiglenesen kialakításra, az ültetendő facsemeték indulásához, 
  komposzttal lehetne a fák tövét folyamatosan beszórni. 
 
A terület alsó részéről elindulva, a rétegvonalak irányába barázdákat, húzva, el kell 

kezdeni a településen begyűjtött szerves hulladék, fűnyesedék, falevél behordását. Az így 
kialakított „ágyra” jönne a kiszárított szennyvíziszap egy éves mennyisége, vékony rétegben. 
Ezután újra szerves hulladék rétegeződhet. Érlelés után ezt összekeverve, majd egészen homogén 
állapotba érve, hozva,  már felhasználható, elsősorban a tervezett fatelepítéseknél. 

A rétegvonalak irányában keletkező, jó minőségű szerves réteg, alsó részébe fákat 
ültetve, nagy növekedés és hozam várható, mint megújuló energiaforrás. 

Később az iszap már a kialakítandó rendezett telepre vihető.  
 
  Illatos ösvény, vakoknak és gyengén látóknak. (A szélső fasorban a fák közé 

  kerülnének az illatos növények, gyógynövények. 
 

2.4. Erdei óvoda, iskola szervezése, létrehozása. 
 
Itt a szervezett csoportok és szervezett üdülés élvezi az elsőbbséget. 

2.4.1.  
 Első lépésben az érintettek összefogásával az elvi megalakítást kell elhatározni. 
 
  - 0119/1 hrsz terület környékén, vagy egy részén,  
  - a volt és meglévő katonai területek valamelyikén, 
  Pályázatok, Konzorcium: (Zöld Kör, Állatbarátok Egyesülete, óvodák, iskolák, 

 Önkormányzat.) összefogásában. 
A pályázathoz már három éves részleges működés, program és részletes munkaterv 

szükséges. 
  Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
     Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése. (Konstrukció 

száma: KEOP-3.3.0.), egyfordulós kiválasztási eljárás. 
 
 (Péc.V.Kv.Pr. 79.old. 7.4.1. 81. old.98.old. KEOP. 100. 101. Finanszírozás, pályázat 

 2013.-ig lehetséges) 
  Az erdei iskolák, helyi és ide érkező vendégeknek, érdeklődőknek, 1-2-3 

napos   programban biztosíthatják az itt preferált (zöld programot). 
 
  - Természeti környezet, löszgyepek, fás-löszpuszták védelme, bemutatása. 
  - Régi, a tájegységre jellemző növény és gyümölcsfajták bemutatása. 
  - Vadgyümölcsök gyűjtése, feldolgozása. 
  - Gyógynövények gyűjtése, feldolgozása, kóstolása. 
  - Régi állatfajták bemutatása. 
  - Régi mesterségek gyakorlása.  
  - Fafaragás, 
  - Íjkészítés. 
  - Kemence építés, kemencefűtés, sütés-főzés a kemencékben. 



  - Népi hangszerkészítés, síp, furulya, duda, doromb. 
  - Zöld energiák hasznosítása. Nap, szél, biomassza, esővíz, stb. 
  - Tanösvények, túrautak kiinduló pontja. 
  - Legalább 50 fős, olcsó szálláshely. 
  - Lovaglás, íjászat, madárröptetés. 
  - Madármegfigyelés. 

 
 Tanösvények szervezése: 
  A Zöldövezeti erdőben. Pilisi Rt. 
  A Száraz hegyen. 
  A Rákos-patak mentén. 
  A Csúnyában. 
  A Téglagyárnál, a tavak felett.  
  Az Isaszegi háton. 
 

2.5. Oktatási  program: 
 
Óvodától az egyetemig. 
Már az általános  iskolában elkezdhető, továbblépve a középiskolában, szakács, 

vendéglátó, idegenvezető képzés is indítható, végül a közeli Gödöllőn, az egyetemen 
idegenforgalmi, turisztikai  szakképzés is van. 

 
 2.5.1. Az „Erdei Iskola” programban a nagyobbak segítik a kisebbeket. Ez 

vállalkozói alapon, de a  helyi vezetés támogatásával látható megvalósíthatónak.  
 
A kisegítő diákok bérezése, jutalom üdüléssel, étkeztetéssel, esetleg zsebpénz, utaztatás 

támogatásával is lehetséges. 
 
Az irányítás, szervezés, felnőtt, szakképzett vezetők bevonásával történne. 
Kulcskérdés, de egyben bevételi lehetőség : az elszállásolás,  
      az étkeztetés, 
      a programok, anyagok biztosítása. 
Elegendő számú résztvevő biztosítása: 
Pécel a Gödöllői Dombvidék kapuja.  
Kelet Pest területén teljesen hiányzik az ifjúság iskolán kívüli lehetőségeinek, nyári 

programjának, a közelben szervezett, biztosítása. Az itteni természeti környezet erre alkalmas, 
vagy azzá tehető. Ez a bázis alkalmas a vállalkozást nyereségessé tenni. 

 
A Csúnya a családos, egyéni lehetőségek kiaknázására lehet megfelelő. 
A Száraz-hegy környéke a csoportos, szervezett üdültetést, lépcsőzetesen valósítaná meg.  
 
 2.5.2.  Megvizsgálandó lehetőségek: 

1. A Magyar laktanyában bérelni elhelyezési lehetőséget. 
2. A volt szovjet laktanya területén megvizsgálni a lehetőségeket. 
1. Ki a jelenlegi tulajdonos? 
2. Lehetséges elképzelések: 
1. szállás, étterem, konyha, egészségügyi blokkok kialakítás, a volt 
laktanyában eredetileg is volt. Ha az alkalmatlan, alternatív, dombvidéki, tájjellegű megoldások 
keresendők. 
2. a meglévő alakulótéren koncertek, nagy rendezvények,szabadtérben, de 
zárható, őrizhető környezetben rendezhetők. 
3. megvizsgálni a metró elemekből épített harcálláspont állapotát. A déli 
oldal esetleges kinyitásával színházterem, tanácskozóhely is lehetne. 
4. a 3 db, nagyméretű járművel is járható tároló, gombatermesztéssel 
hasznosítható, 



5. elhelyezését. 
6. a volt gépkocsigarázsok veterán gépkocsik tárolójává és bemutatójává 
bővíthető. Ma már több péceli gyűjtő a XVII. kerületben keresi gépei Mivel a terület 5 hektár, a 
domb mögötti részen kutyakiképző iskola szervezésével a bekerített terület védelme is 
megoldható lenne. 

   
  3. Elhelyezés konténerekben, ideiglenes megoldással, ezután   

  kijelölendő területen. 
 
Pécel, 2011-02-25.      
  
    Horváthné Szombathelyi Katalin    Sára János 
    A Zöld Kör elnöke  ethnográfus 
 

 

 

Meghívó 
Péceli Zöld Körünk  

országos pályázaton támogatást nyert arra, hogy 
 az emlékmű melletti területet előkészítsük  

helyi védetté nyilvánításra az ott található növény- és állatvilág egyedisége, 
különlegessége miatt. 

 Ennek keretében 

A péceli Száraz- hegy növény- és állatvilágából 
képes vetítéssel illusztrált 

bemutatót tartunk 
Előadók: Böhm Éva Irén botanikus és Sára János etnográfus 

Időpont: 2011. január 20. csütörtök 17 órától 
Helyszín: Ráday Pál Gimnázium, aula 

 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
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. május 24. 



Heltai Miklós   
 


