
„A múltat tiszteld a jelenben, 

s tartsd a jövőnek.”  

( Idézet Vörösmarty Mihálytól )

Kovács Lívia 

pályázata

a Péceli Értéktár Bizottság 

„Az érték is lehet menő”

című  felhívására

Pécel,  2019. november 20.



A pályázati anyag forrásának 

rövid ismertetése
A pályázatban lévő régi fotók és egyéb anyagok Kovács

József (élt:1911-1972), aki a dédnagypapám és a Kovács

család gyűjteményéből, hagyatékából származnak.

A családom dokumentumokkal (anyakönyv stb.) igazolhatóan

az 1700-as évek elejétől Pécelen él. A házasságok kapcsán

nem csak a Kovács, hanem más családnevek is feltűnnek

ebben az anyagban is, mint a családfában is. Ilyenek például

a Bajkai, Dobos, Botlik családnevek.

A hétköznapi emberek életében fényképek csak az 1900-as

évek elejétől kezdődően készültek, mivel akkor még igen

körülményes és költséges volt a fotókészíttetés.

A dédnagypapám közismert, kedvelt ember volt, aki kiterjedt

péceli családi körrel rendelkezett. A saját gyűjtésemben lévő

képek, dokumentumok alapján szeretnék egy kis betekintést

adni Pécel múlt század elejének, közepének életébe.



A pályázati anyag témakörei:

1. Péceli Színjátszó Kör

2. Keresztény Ifjúsági Egylet (KIE)

3. Péceli Atlétikai Club  (PAC)

4. Oktatáshoz kapcsolódó képek, dokumentumok

5. Mezőgazdasági munkák 

6. Igazolványok vasúti utazáshoz, egyéb igazolványok

7. Honvédelem Pécelen

8. Péceli családok emlékei



Pécelen  működött egy Színjátszó Kör,  

amelynek

Kovács József is tagja volt az 1930-as 

években. 

Péceli Színjátszó Kör



A Színjátszó Kör 

ifjúsági előadása

Pécelen 

1931. február 7.



,, Juhász legény, 

szegény juhász legény”

című színdarab 

előadása 

Pécelen a református 

„Nagyterem” előtt

1933. március 5. 



Az előző, énekes-zenés  

színdarab szövege, 

kottája 

1935.



,,Mit susog a fehér akác?”

című előadás

Pécelen a református 

„Nagyterem”-ben

1935. március 10.



A Színjátszó Kör 

,,Tatárjárás”

című előadása

Monoron  

1935. november 9.



A Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) a földműves,

kereskedő és iparos fiatalság mozgalma volt. Az Egyesület

Pécelen az 1930-as évek elejétől a II. világháborúig

működött.

Az Egyesület beállítottságát az ökumenizmus, az általános

keresztény szellem jellemezte.

A szervezet gyakorlati tevékenysége igen széles volt;  

ifjúsági napokat, konferenciákat, előadásokat, táborokat stb. 

szerveztek országosan. 

Kovács József, aki a Péceli Református Egyház későbbi

presbitere lett, a Keresztény Ifjúsági Egyesület aktív tagja

volt. Továbbá levente és cserkész is volt.

Keresztény Ifjúsági
Egyesület



A Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) a Péceli Kör nevű

református lelkészek és református hívők alkotta baráti

társaságból alakult. Tevékenységük eszmei alapja a Péceli

Program nevű dokumentum volt. A Péceli Kör és a Péceli

Program 34 református lelkész és 17 református hívő 1920.

augusztus 17–20. között (a péceli lelkész Forgács Gyula

kezdeményezésére) tartott tanácskozásán jött létre Pécelen.

A tanácskozást egybekötötték az új, Kálvin téri péceli

református gyülekezeti ház megnyitó ünnepségével (1920.

augusztus 17.). Ez volt az első református gyülekezeti ház az

országban. A későbbiekben a fényképek mellett a péceliek

által „Nagyterem”-nek hívott néven hivatkozok rá.

Az egyesület tevékenységének komolyságát mutatja, hogy a

későbbi népfőiskolák elindításához nagyrészt a Keresztény

Ifjúsági Egyesület tapasztalatait használták fel. A

népfőiskolák a szegény társadalmi rétegek felsőoktatásba

történő bevonását valósították meg.

Keresztény Ifjúsági
Egyesület

Péceli Program, Péceli Kör



Keresztény Ifjúsági 

Egyesület 

Konferencia 

Sárospatakon

1930. augusztus 22.



Keresztény Ifjúsági 

Egyesület 

Konferencia 

Kecskeméten

1931. augusztus 29.



Keresztény Ifjúsági 

Egyesület 

Konferencia 

Balatonszárszón

1932.  augusztus 15.



Keresztény Ifjúsági 

Egyesület 

Konferencia 

Dunavecsén

1938. szeptember 26.



Nevei például ( a felsorolás nem teljes):   

Péceli Atlétikai Club (1912)

Péceli Sport Egylet (1920)

Péceli MÁV AC (1946)

Péceli Spartacus (1954 ) 

A PAC-nak Kovács József (dédnagypapám) és fia Kovács Sándor 

(nagypapám) is tagja volt.

Pécelen 1911-ben alakult az atlétai klub, amely számos 

névváltozáson ment keresztül az elmúlt több, mint 

100 évben, de napjainkban is működik.

Péceli Atlétikai Club
(PAC)



PAC II. 

csapata 

Rákoscsabán

1933. 



PAC 

Öregfiúk mérkőzés 

Gödöllőn

1954. őszén



Péceli MÁV A.C.  Minősítési Igazolvány

Kovács Sándor

a Péceli MÁV A.C. 

Igazolt futballjátékosa
1961.



Péceli MÁV A.C.  Minősítési Igazolvány  

Borítólap 
és belső lap az átigazolásról

Kovács Sándor



Péceli MÁV AC csapata 

az 1960-as évek elején

Kovács Sándor a fenti képen és 

az  újságcikkben



Oktatáshoz kapcsolódó
képek, dokumentumok

Péceli Magyar Királyi Állami Polgári 
Fiú- és Leány Iskola

Kálvin téri Református Iskola

Péceli Állami Általános Iskola

Református Egyház Konfirmandusai

Hímzőtanfolyam



Péceli diákok

Schwarz Ármin 

péceli fényképész 

fotója



Péceli Kálvin téri  

Iskola diákjai

és tanáruk, 

Monori Sándor, 

aki a tágabb 

családunk rokona 

volt



Péceli Általános Iskola 

III. osztályos diákjai és 

tanítójuk

1949-1950.  tanév



Péceli Általános 

Iskola 

1. osztályos diákjai 

és tanítójuk 

Horváth Ilonka néni

1951-1952. tanév



Konfirmáció alkalmából 

a Református Egyház 

udvarán  készült kép

Deme László esperessel 

és Kántor Ervin 

lelkésszel

1954.  június 6.



Hímző tanfolyam 

Pécelen

A kép a református 

templomban készült

1931. január 12-31.



Péceli Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola

Értesítője, 1933-1934. tanév 

Borítólap Tanárok névsora



Péceli Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola

Értesítője, 1933-1934. tanév 

Fiú osztály Lány osztály



Péceli Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola

Értesítője, 1933-1934. tanév 

Iskolai ünnepek Iskolai csoportok, körök



Péceli Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola

Értesítője, 1933-1934. tanév 

Táblázatok: Iskolai tandíj,

Könyvtár és szertár,

Diákok létszáma

Iskolai tandíj befizetést igazoló szelvény 1935. Január



Mezőgazdasági 
munka 

A múlt század első évtizedeiben
Pécel lakosságát földművesek, kis-
és középparasztok, valamint iparos-
és kereskedő réteg képezte.

A gyűjtött képek a mezőgazdasági
munkák egy-egy pillanatát mutatják.



Gabonacséplés 

Pécelen a Temető 

utcában 

Sallai János 

nagygazda kertjében

1931. július 10.



1932. június 10.

Kerti munka, 

Kovács József 

(édesapjának

lovas szekerével) 



Igazolványok 
vasúti utazáshoz, 

egyéb
Igazolványok

Pécelen a vasúti utazást 1867 óta vehették igénybe a 

péceliek és a Pécelre érkező budapestiek.

A régi péceli vasútállomást már lebontották, de számos 

fénykép megmaradt róla. Az utazási igazolványokat még 

őrzik a mai utódok. A következő képeken péceli lakosok 

igazolványait láthatjuk.   



Igazolványok az 1920 /30 -as évekből 



Igazolványok az 1920 /30 -as évekből 



Péceli Munkás Paraszt Tanács által kiadott igazolvány 
1945. november 13.  

(Kovács Józsefné (született Bajkai Teréz) dédnagymamám)



Magyar Királyi Államvasutak igazolvány

1932.



Honvédelem
Pécelen

Helyőrség

Leventék

Katonák



Pécelről  küldött 

képeslap

1916.  március 19.



Helyőrség 

Pécelen

1917.  szeptember 22.



Kovács József  

és katonatársai 

fényképe

1933.                              1934.  június 30.  



Az 1939-es 

”Kárpátaljai bevonulás”

alkalmából

Kovács Józsefről 

készült kép

1939-ben  a Magyar Királyi Honvédség 

a Trianoni Békeszerződéssel 

elveszített  Kárpátalja teljes területét  

visszafoglalta és az egészen 1944. 

októberéig a Magyar Királysághoz 

tartozott. 
1939.  április 2. 



Kovács József 

levente zenész

1932. február 16.

A leventék 12-21 év közötti 

fegyelmezett katonai 

előképzésben és nemzeti 

szellemű, valamint 

valláserkölcsi  nevelésben 

részt vevő fiúk voltak .  

A Levente Mozgalom az  

1920-as évek elejétől a II. 

világháború  végéig  élt. 

Pécelen is számos leventét 

képeztek.



A képen látható 

Bajkai József 

(dédnagymamám 

testvére) is,

aki a  II. 

világháborúban

21 évesen esett el 

Erdélyben

1943.



A Kálvin téri

Hősök emlékművén,

az első és második

világháborúban

elesettek sorában

családunk több tagja

is szerepel, köztük az

előző csoportképen

lévő Bajkai József is
Hősök emlékműve,    Pécel, Kálvin tér 



Péceli családok
emlékei

Fényképek és Biblia

1907 – 1955  

közötti időből



Családi Biblia 
Kovács József (1876-1938 ) tulajdona volt.  Bőr kötésű. Kiadás éve: 1907.



Családi Biblia bejegyzései
Kovács József (1876-1938) házasságkötéséről,  szüleiről és testvéreiről     



Bajkai István és felesége, Pécel 1916.



1920-as évek, Pécel

Dobos család

(Üknagymamám, 

Dobos Teréz 

a  felső sor közepén áll )



1932. május 16. 

Kovács József

Pécel, Temető utca

A háttérben egy 1902-ben 

épült és máig meglévő 

pince  látható. 

A pince és az ajtó is 

eredeti állapotban áll 

napjainkban is.



Bajkai Teréz  

és 

Kovács Erzsébet 

1940.  körül



Kovács József 

házasságkötése 

Bajkai Terézzel 

(Pécel, Maglódi út végén 

lakó családtagjuk háza 

udvarán)

1940. március 23.



Kovács Sándor 

(nagypapám)

Született:  

Pécel, 1945. április 17. 

(2020-ban lesz 75 éves)

Képek az  

1947.,  1951.,  1954.  

évekből 



Kovács József és 

családja 

a Temető utcai 

házuk udvarán, az 

1902-ben épült 

pince előtt

1947. 



Botlik László 

és családja 

Pécelen a 

„Vásártér”-en, a 

Petőfi utcában

1955.  április 4.



Köszönöm a figyelmet!

Remélem, hogy a pályázatomban szereplő képek és

dokumentumok értékes, érdekes adatokat, információkat

tartalmaztak a péceli diákok és minden, Pécelhez valamilyen

formában kötődő ember részére!

Gyűjtőmunkám során sok érdekességet tudtam meg nem csak

Pécelről, a péceli értékekről, hanem a családomról is.

A munka érdekes és élményekkel teli volt!

Végül egy idézet Babits Mihálytól, amelyen érdemes

elgondolkodnunk:

„Múlt nélkül nincs jövő, 

s mennél gazdagabb a múltad, 

annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”



A pályázatban szereplő anyagok forrása:

Kovács család által őrzött fényképek, egyéb dokumentumok (1907-2019.)

Hidvéghy Norbert által készített családfa dokumentáció (2015.)

Hungaricana adatbázis

Wikipédia Enciklopédia

Magyar Elektronikus Könyvtár


