
Tájak–Korok–Múzeumok	Egyesület	Tagcsoport	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: 
1.A nemzeti érték megnevezése: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület 
Tagcsoport Pécel 
2.Fellelhetőségének pontos helye: 2119.Pécel, Rákos u.35 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: helyi  
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása:                                                                                                                    
A Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Tagcsoport Pécel 
 A Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület magyarországi civilszervezet, amely 1977-ben 
honismereti mozgalomként jött létre, majd 1985-ben egyesületté szerveződött. 2013-ra 
5000 tagjuk lett szerte az országban. Tagságuk megoszlása: 3500 klubtag 24 
tagcsoportban és 1500 egyéni tag. Tagcsoportjaik egy-egy múzeum, művelődési ház, 
turista szakosztály, nyugdíjas csoport mellett, abba integrálódva működnek. 
Rendszeresen kirándulásokat, országjárásokat, túrákat, városnéző sétákat, arborétum 
látogatásokat, koncert-, színház-, opera- és múzeumlátogatásokat, ismeretterjesztő és 
irodalmi előadásokat szerveznek. Több tagcsoportjuk helytörténeti kutatással, 
városvédéssel, ismeretterjesztő kiadványok készítésével, pályázatok, kiállítások 
szervezésével is foglalkozik. 
A határon túli magyarsággal is tartják a kapcsolatot 
Az országosan szervezett  Tájak Korok Múzeumok Közhasznú Egyesülethez tartozó 
péceli  tagcsoport  1990 óta működik változó összetételben, de átlagosan 50  fővel. 
A csoport valamennyi tagja nyugdíjas felnőtt, akik a társadalom különböző rétegeiből 
származnak, s a legkülönbözőbb foglalkozással , végzettséggel bírnak , azonban 
valamennyien azonosulni tudnak a csoport célkitűzéseivel.  
A szervezet politikamentes,  közhasznú, kulturális egyesület, melynek céljai  
megegyeznek az országos  célkitűzésekkel:  
- a magyar tájak, természeti kincsek,  kultúra valamint a környező világ, történeti, 
építészeti, kulturális  értékeinek megismerése és megismertetése, 
- a szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges életmódra, a közösség érdekében való 
együttes cselekvésre ösztönzés. 
- az aktív szellemi és fizikai elfoglaltságok megkeresése. 
-nemzeti hagyományaink ápolása. 
A csoport tagjai látott és hallott ismereteiket meg tudják osztani családtagjaikkal, 
ismerőseikkel, így hasznos ismeretterjesztést is végeznek. 
� A tagcsoport havonta egy két alkalommal vesz részt a tervezett  programokon és 
emellett     havonta egy alkalommal  találkozik, hogy megbeszélje a következő hónap 
programjainak részleteit (utazás időpontja, belépő árak, stb.)  Az összejöveteleken 
élménybeszámoló hangzik el az elmúlt hónapban megismert helyekről, kiállításokról 
azok részére, akik nem tudtak részt venni azokon. 



� Ezen túlmenően minden alkalommal rövid ismertetésre és megemlékezésre kerül sor,  
az  aktuális nemzeti és egyházi ünnepekről. A tagok versekkel, ismertető szövegekkel 
színesítik a megemlékezéseket. 
� A csoport tagjai megosztják egymással a kultúra, technika, életmód, területén szerzett  
legújabb ismereteiket.  Különös jelentőséggel bírnak  a testi, lelki   egészség 
megőrzésével kapcsolatos információk.  Minden alkalommal ismertetésre kerülnek a 
városi és környékbeli kulturális és egyéb programok. 
Év  végén számvetés készül mindarról, mi mindent láttak, milyen érdekes  élményekkel 
gyarapodtak a csoport tagjai. Előkerülnek ekkor a programokon készített jobbnál jobb 
fotók is.  
A csoportnak aktív vezetői vannak akik a közösséget összefogják a programokat 
szervezik, dokumentálják./ Bergerné Hertner Márta,  Csáka Jánosné, Telekiné Harmati 
Éva…../ Természetesen mellettük mások is kiveszik részüket a feladatokból, a 
színvonalas programok szervezéséből. 
A teljesség igénye nélkül néhány  fontos információ a csoport által megtekintett 
kiállításokról, helyekről: 
-Karsai Zsigmond kiállítása Pécel, Rákoskeresztúr,  Pannonhalmi Zsuzsa  kiállítása 
Pécel, Nemzeti Galéria kiállításai a várban, Szépművészeti Múzeum kiállításai, 
Iparművészeti Múzeum kiállításai, Mezőgazdasági Múzeum kiállításai  
-Szent Ferenc, Szent Erzsébet templomok megtekintése Budapest 
-Szeged Móra Múzeum, Eger nevezetességei, Tolnay K. Emlékház Mohora, 
Kiskunhalas  Csipke Múzeum 
- Tura kastély, falumúzeum, Vácrátót  botanikus kert, 
-Gödöllő  kastély, királyi váró, művésztelep,  Jókai ház Bp. 
-Kodály Múzeum Bp.,  Petőfi  Múzeum Bp., Várkert Bazár, Szikla Kórház, Papnevelő 
Intézet Pálos Könyvtár, Róth Miksa emlékház 
-Farkasréti temető,  Parlament Országgyűlési Múzeum, Mátyás templom 
5.Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A TKM péceli csoportja több mint 25 éve folytatja hasznos és értékes tevékenységét  a 
kultúra , az ismeretszerzés területén. Fontos szerepet játszik az idősebb generáció 
minőségi  szabadidős tevékenységében. Működése során egy aktív közösséget  is  ki 
tudott alakítani változó összetételben.  
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):.Wikipédia,TKME honlap, a csoport beszámolója. 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja.  

2.  
                         Mohora Mauks Emlékház 



 
                         Karsai Zsigmond kiállítása 

 
Tura:   Schossberger Kastély 
 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2016. január hó 12. nap 
Ivánkovicsné Polmüller Brigitta 

 


