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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Erdős Szabolcs 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 

Név: Erdős Szabolcs 
E-mail cím: szabolcs.erdos@gmail.com 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Sebők István és a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör Pécelhez 
köthető munkássága 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:1: 
 
o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 
o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 
o természeti környezet o turizmus  

a szakterületi besorolás indokolása:  
 
3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 
nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 
 
o igen 
  amely nemzetiség:2 
 
o nem 

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Pécel 

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
 

o települési o tájegységi o ágazati  
 
  amely értéktár neve: Pécel Települési Értéktár 

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, 
a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó 
érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása): 

A Péceli Magyar-Finn Baráti Kör, 1993 óta működik egyesületként. A nagytarcsai 
születésű Sebők István – Sztehlo Gábor akkori nagytarcsai evangelikus lelkész segítségével 
– 1938-ban került ki a finnországi Lapinlahtiba az Evangélikus Népfőiskolára. Ott 
megtanulta a nyelvet, összebarátkozott a helyiekkel és ezt a kapcsolatot Pécelre költözve is 
ápolta.  

 
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 
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A baráti kör a 80-as évek elején alakult, amit 1993-ban hivatalosan is bejegyzett a bíróság. 
A finn kapcsolatok szorosabbá tétele volt a cél, így Pécel és Iisalmi közti testvérvárosi 
kapcsolatot a 2006 júliusában aláírt Együttműködési Megállapodással tették hivatalossá.  

A Baráti Kör több péceli kulturális programot szervezett már Iisalmiban illetve hozott el 
finn rendezvényeket Pécelre az elmúlt évtizedekben. Oktatási szervezetek együttműködései, 
kórusok, zenészek, énekesek, táncosok találkozói mellett számos baráti kapcsolat szövődött 
a két település lakói között. 

Sebők István 1991-ben megkapta az egyik legrangosabb elismerést, a Finn Oroszlán 
lovagrend I. fokozatát. Sebők István a finn kör mellett további civil feladatokat is elvállalt 
Pécelen: énekkari tag, presbiter, a nyugdíjasklub szervezője.  

Sebők István 1993. július 3-án, 74 évesen halt meg Pécelen. Abban az évben, amikor a 
Péceli Magyar-Finn Baráti Kört sikerül önálló jogi körként is bejegyezni. Temetésén a 
nagykövetség kulturális titkára így fogalmaz: „Adósok maradunk Sebők Istvánnak és 
családjának a köszönettel. Velünk van a gyászban az a sok száz finn, aki az évek során 
Sebők István jóvoltából ismerkedett és barátkozott meg Magyarországgal és a 
magyarokkal… A munka, amelyet Sebők István kezdett el, nem marad félben, hanem tovább 
él… minden olyan baráti kapcsolatban vagy közösségben, amelyet ő indított útjára, hogy 
aztán a messzi jövőben is Sebők István érdemeit dicsérje.” – olvasható Juhász Jenő 
búcsúztatójában. Sebők Istvánt 1994-ben Pécel díszpolgárává választották. 

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: 

A Baráti Kör több péceli kulturális programot szervezett már Iisalmiban illetve hozott el 
finn rendezvényeket Pécelre az elmúlt évtizedekben. Oktatási szervezetek együttműködései, 
kórusok, zenészek, énekesek, táncosok találkozói mellett számos baráti kapcsolat szövődött 
a két település lakói között. A Baráti Kör jelenleg is aktív, a több évtizedes múltra építő, a 
testvérvárosi kapcsolatokat ápoló, a finn kultúrát építő szervezet. 

 

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

• Almási Zsuzsanna: Péceli díszpolgárok. Pécel, 2015 
• ESE Híradó több cikke (elsősorban: Sebők István életútja. ESE Híradó, 2003/9; de 

több beszámoló a Baráti Kör által szervezett eseményekről) 
• Juhász Jenő: Ki volt Sebők István tanár úr? Pest Megyei Hírlap 1993.07.22. 
• Kemény Gábor: A nagytarcsai Tessedik Népfőiskola (http://acta.bibl.u-

szeged.hu/53108/1/nev_szem_003_003_120-126.pdf) 
• Nagytarcsai parasztcsaládból a Finn Oroszlán Lovagrendig (peceliszilankok.hu/523) 
• Péceli Magyar-Finn Baráti Kör facebook oldala 

(https://www.facebook.com/pecelimagyarfinnbaratikor) 

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

• Péceli Magyar-Finn Baráti Kör facebook oldala 
(https://www.facebook.com/pecelimagyarfinnbaratikor) 
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III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - 
ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is 
- vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum 
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 


