
Fészer	Alkotó	Egyesület	
JAVASLAT A TELEPÜLÉSI ÉRTKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ 

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: Fészer Alkotó Egyesület 
 
2.Fellelhetőségének    pontos      helye:  2119.Pécel Maglódi út 6. 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: Települési 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 
 
A  Fészer Alkotó Közösség  hivatalosan 2004.júniusában alakult  meg Pécelen., a  

közösséget akkor összefogó és irányító Szabó  István József kezdeményezésére. Mivel a csoport 
tagjai  sokszor  István  „ fészerébe” házának kiemelt alkotó helyiségében jöttek össze , így kapták  a   
Fészer  Alkotó  Közösség nevet. 

A közösség működésének kezdete  természetesen korábbi időkre nyúlik vissza.  Szabó István 
baráti körének tagjai többek között festettek rajzoltak  beszélgettek és elmélkedtek a művészetekről 
a természetről, az együttes munkáról.  Megmutatták egymásnak alkotásaikat amelyek a művészet 
különböző ágait  ölelték fel. Volt aki kerámiával, volt ki fém, fa  megmunkálással, , különböző dísz 
tárgyak készítésével, kézimunkával, gobelin  varrással   foglalkozott..  Lassan formát öltött az  
együttes  amatőr  alkotó  munkarendszere és sor került a hivatalos bejegyzésre is.  

Az egyesületet hivatalosan  11 fő alapította meg, de  az alapítókon kívül  többen /kb. 20 fő/ 
tartoznak még a közösséghez,  amelynek tagjai  egy fő / grafikus / kivételével  amatőrök, s van 
hivatalos polgári foglalkozásuk.  Szabadidejükben foglalkoznak a különböző művészeti ágakkal.  
Elhivatottságukra jellemző, hogy  sokan közülük  képezik is magukat , rajzolást , festést vagy egyéb  
művészeti technikákat  tanulnak . Több alkalommal vettek rész  művészeti  és alkotótáborokban. / 
Dévaványa,  Ozora,  Szentendrei-sziget. / Rendszeres összejöveteleket tartanak. Közös nagy 
festményt is  készítettek  a   város nevezetességeiről.  

Az Egyesület  tagjai munkáikat kiállításokon mutatják be  nem csak Pécelen , Budapesten , 
de a környékbeli településeken is .  Első kiállításuk  városunkban  2004-ben volt. /kiállításaik 
jegyzéke  a mellékletben/ 

A Ráday kastély  „  Márványistálló” kiállítótermében  az utóbbi  években  rendszeresen 
ősszel rendezik meg  a  ”Színek, Hangulatok”  című nagysikerű  kiállításukat. 

A közösség tagjai közül  többen   önálló kiállítások keretében   is bemutatták  már    
alkotásaikat. 

 
5.Indoklás az értéktárba történő felvételre:… 
 
A csoport tagjai .a szó nemes értelmében amatőrök, de nem amatőr módon veszik észre és 

láttatják  velünk az életünkben lévő sok szépséget..., legyenek azok a természet részei , tárgyak , vagy 
egyéb  jelenségek.  Példamutató módon egy aktív közösség  tagjaiként végzik értékteremtő 
tevékenységüket,  ösztönözve és példát mutatva  az embereket arra , hogy ők is végezhetnek alkotó 
, másoknak örömet  szerző   ...munkákat.. Fontosnak tartják az iskolákban  és egyéb közösségi 



helyeken minél több diák és felnőtt  ismerkedjen meg a különböző művészeti ágakkal,és váljon a 
művészet kedvelőjévé.  

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

Az egyesület Honlapja. 
 
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. március 7.  
Ivánkovicsné Polmüller Brigitta 
         

      
  



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 
   
 

	
 


