
Csökmei	Kör,	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, Heltai Miklós elnök 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.  
 
Telefonszám: +36 (28) 788 940 
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: Csökmei Kör, Pécel 
2. Fellelhetőségének pontos helye: a Csökmei Kör székhelye (2119 Pécel, Korányi 
u.14.) 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: Helyi és 
Magyar Értéktár. 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
 A Csökmei Kör országos hatókörű pedagógus szakmai szervezet. 1991-ben 
jegyezte be a bíróság, Karácsony Sándor még élő tanítványai pedagógiai tevékenysége 
és a szervezésben való jártassága alapján Heltai Miklóst, a gödöllői Török Ignác 
Gimnázium igazgatóját választották elnökké, ezt a funkciót 25 éve tölti be. Az egyesület 
Karácsony Sándor írói nevét vette föl (Csökmei Kör), székhelye Pécel, s célul tűzte ki 
Karácsony Sándor neveléstudományának újbóli beemelését a pedagógiai köztudatba. A 
Csökmei Kör az elnök irányításával saját kiadásában jelentette meg Karácsony Sándor 
több tanulmányát, didaktikai műveit, vallásos és nevelési tárgyú munkáit, majd a 
Széphalom Könyvműhelynél Karácsony Sándor életmű-kiadását. A Csökmei Kör 25 
éve tartja konferenciáit Pécelen, melyeken évente négy napon keresztül diákok és 
pedagógusok Karácsony Sándor pedagógiáját tanulmányozzák, aktualizálják. A 
konferenciákon az elmúlt évtizedekben több mint 2000 gimnazista, egyetemista, illetve 
általános iskolai, középiskolai és felsőoktatásban működő nevelő vett részt. 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A Csökmei Kör fontos szerepet játszott Karácsony Sándor pedagógiájának 
újraismertetésében. Konferenciái a pedagógusok továbbképzésének fontos fórumai és 
egyúttal pedagógusok és diákok demokratikus munkaközösségének jelentős fórumai. A 
magyar neveléstudomány legjelentősebb életművének őrzésével, revitalizációjával 
kiemelkedő szerepet játszik a hazai pedagógia megújulásának segítésében. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): a Csökmei Kör irattára, működésének teljes 
dokumentációja megtalálható a kör székhelyén (2119 Pécel, Korányi u.14.), a kör 
elnökének, Heltai Miklósnak a lakásán. 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
Lásd a II. pontot. 



2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2015. október hó 22. nap 
Heltai Miklós 

 


