
Evangélikus	templom,	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, Almási Zsuzsanna. 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Hunyadi utca 2. 
Telefonszám: 20-3733374 
E-mail cím: almasi1316@gmail.com 
  
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: evangélikus templom, Pécel  
2. Fellelhetőségének pontos helye: 2119 Pécel, Tanácsház u.2. 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

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

történetének leírása: 
A gyülekezet első írásos emléke 1896-ból származik, de utalások alapján 

sejthető, hogy Pécelen az 1700-as évek elejétől éltek evangélikus hívek, akik kezdetben 
Maglódra jártak vasárnaponként istentiszteletre. Varga Mihály Pécel történetében azt 
írja: „1836. november 1.-jén az evangélikusok lélekszáma 259 fő volt.” 

Ugyancsak Varga Mihály könyvében olvasható, hogy 1836-ban már volt 
imaházuk a Gr. Ráday Gedeon telkén épült volt úrbéres házban. 1859-ben kibővítik 
imaházukat s mellé új iskolatermet építenek, amit 1859. június 26-án felszenteltek. 

Helyi krónikáink alapján tudhatunk arról, hogy evangélikus iskola és gyülekezeti 
terem is szolgálta a hívek épülését, mígnem 1935-ben – egy nyár leforgása alatt – 
felépült jelenleg is álló templomunk a város központjában. A gyülekezet tagjai, akik 
akkor sem voltak többen kb. 200 főnél, áldozatkész munkával hozták létre a lelki 
otthont a következő nemzedékek számára is. 

A péceli evangélikusság 1981 előtt a Rákoscsaba-Pécel-Isaszegi Evangélikus 
Társegyházközség központja volt, ezt követően a Nagytarcsai Evangélikus 
Egyházközség leánygyülekezeteként működik. 

 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A péceli evangélikus templom kapcsolódik a település vallási-társadalmi és 

kulturális hagyományaihoz.. Az evangélikusok mindig kis létszámmal illeszkedtek 
Pécel sokszínű felekezeti közösségébe. A családias létszám mellé családias összetartás 
is társul: nyílt légkörű alkalmaink lehetőséget nyújtanak az őszinte együttlétre, 
beszélgetésre.  

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 

https://www.facebook.com/peceli.evangelikus 
Varga Mihály: Pécel története 
 
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.... év november hó 7. nap 
 
 

                        Almási Zsuzsanna 
         javaslattevő aláírása 

 


