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Ismét van
a kultúrának 69 év
után otthona
Vecsésen!
Átadták a Bálint Ágnes
Kulturális Központot
Az elmúlt években mindig akadt egy
két alkalom, amikor a történelmi ese
mény jelzőt használtuk. Most is ezt
kell mondani, hiszen 69 év után van
ismét a közművelődésnek erre épített
- és nem elzabrált - háza Vecsésen!
2013. május 24-én megnyitó ünnep
ségre készült a meghívott vendégse
reg. Nagy megtiszteltetés volt, hogy
d r. Kövér László, a magyar országgyű
lés elnöke elfogadta a meghívást és
itt volt az avatáson. Falvai Anett mű
sorvezető köszöntötte a jelenlévőket,
köztük számtalan országgyűlési kép
viselőt, megyei közméltóságokat és
sok környékbeli település polgármes
terét. Himnusz közös eléneklése után
Dr. Kövér László, az Országgyűlés el
nöke mondott beszédet:
,, (...) Vecsés nem az ország. Vecsés
egy hely az országban. Olyan embe
rek laknak benne, mióta világ a világ,
akik mindig megdolgoztak a saját ott
honukért, családjukért, boldogulásu
kért, s ezzel egyszersmind emelték te
lepülésük rangját és az ország színvo
nalát. Kevés olyan település van itt a
Kárpát-medencében,
amelynek
a
mindennapi munkáját annyian is
mernék, és annyian élveznék e mun
ka gyümölcsét, mint épp Vecsését.
Sok nemzedék dolgozott és dolgozik
meg azért majd' háromszáz éve, hogy
sokak asztalán ott legyen az a párat-

lan savanyúság, amely az Önök vá
rosát és közösségét talán leginkább is
mertté tette. E három évszázad törté
nete azt bizonyítja: ha komolyan
akarjuk, akkor képesek vagyunk a
legnehezebb időket is megélni, ha
kell, képesek vagyunk mindent újra
kezdeni, és képesek vagyunk építeni,
maradandót alkotni. Ha komolyan
akarja, minden nemzedék megtalál
hatja azokat az utakat, amelyeknek a
segítségével képes boldogulni."
(...) A kormányzás legfontosabb
feladata, hogy lehetőségeket teremt
sen és elősegítse ezen lehetőségek
megvalósulását. Ahhoz, hogy a dol
gok megváltozhassanak, sokak mun
kájára van szükség. A mai naphoz kap
csolódóan azt mondhatjuk: Brüsz
szelben, Budapesten és itt, Vecsésen
is. Ebben a nagyszerű vállalkozásban
partnerük volt az egész ország, és
partnerük volt Európa. Sokan tartot
ták fontosnak e városközpont ügyét.
S az most elkészült. Nagy és szép pil
lanat ez, melyhez hasonlónak egyre
több helyen lehetünk részesei, tegnap
Gyálon, holnap Kapuváron, holnap
után Tökölön vagy Pápán.
(...) ,,Csodaszép életem volt. Mese
szép." - búcsúzott tőlünk Bálint Ág
nes. Ennél nagyobb dolgot egy kemé
nyen átdolgozott élet után kevés em
ber mondhat. Az Ö élete része volt
Vecsés életének, éppen úgy, ahogy túlzás nélkül állíthatjuk - gyermek
korunk meséi révén Magyarország
életének is. Az én nemzedékem ép
pen úgy ismerte és szerette a Fut
rinka utcát és Mazsolát, mint a gyer
mekeinké, s azt hiszem, egyáltalán
nem megalapozatlan a feltételezés,
hogy majd az unokáink is szeretni

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2014

fogják mindazt, amit és ahogyan el
mesélt.
Bálint Ágnes mesét mondott, ami
vel eddig három emberöltőt tanított
emberségre, szépségre, jóságra, igazság
ra és legfőképpen szeretetre. Meséi
összegyűjtötték az embereket - akkor
is, ha a tévé előtt néztük, akkor is, ha a
rádió körül hallgattuk, s akkor is, ha
valaki felolvasta azokat. Azzal a jó ér
zéssel álltunk fel történetei mellől,
hogy együtt, közösen valami kedves és
szép dologban volt részünk.
Ennek a művelődési otthonnak,
ami az Ö nevét viseli, az a küldetése,
hogy olyan hely legyen, ami nemcsak
várja, de időről időre össze is gyűjti
Önöket, hogy találkozhassanak egy
mással, és átélhessék az összetartozás
melengető, erőt adó érzését. Abban
kell segítenie az embereknek, minde
nekelőtt a vecsésieknek, hogy köze
lebb hozza hozzájuk mindazt a szép
séget és igazságot, amit a kultúra - a
nemzeti, az európai és a világ kultú
rája - megteremtett.(...)"
Az ünnepi köszöntők sorát Kis
Tóth János, az intézmény vezetője
folytatta, amelyből idézünk:
,,(...) Jelkép értékűnek tartom az
épületet, elnevezését. Jelkép értékű,
mert maga Bálint Ágnes is a kultúra
eszközeivel kívánta „nem középiskolás
fokon" közönségét tanítani! Ha azt sze
retnénk, hogy magyar kultúránk meg
maradjon és boldoguljunk hazánkban,
akkor szükségünk van új házakra, új
közművelődési színterekre, ahol segíte
ni tudjuk a tudás, a képesség gyarapo
dását, a művelődés eszközeivel, hogy jól
felkészült emberfőkkel gyarapodjon tár
sadalmunk, hogy otthona lehessen a
magyar és egyetemes műveltségnek ."

Beszéde végén örökös tagságra jo
gosító belépőt adott át Szlahó Csaba
polgármesternek, amelynek tréfás-ko
moly szövegét Vadászi Istvánné, a
Róder Imre Városi Könyvtár vezető
je olvasott fel. A derültség után
Szlahó Csaba polgármester mondott
beszédet.
,,(...) Úgy tartják: ,,Minden, amit
túlélünk, erősebbé tesz bennünket".
Ha végigtekintünk zivatarosabbnál zi
vatarosabb esztendőket hozó törté
nelmünkön, akkor láthatjuk: a túl
élésben professzionálisak vagyunk.
Pusztított már itt árvíz, járvány, kato
naság, de mindig maradt élet a ro
mok között, és őseinkben volt annyi
hit és élni akarás, hogy az üszkös fa
lak között újra kezdjenek. Ez a tőlük
örökölt hit segített abban is, hogy a
rendszerváltás után hamar magára ta
lált az itteni közösség. A 2001-ben el
nyert városi rang elismerése volt az
előző évtizedek rendkívüli erőfeszíté
seinek. Jól emlékszem az egykori
Vecsésre: előttünk egy földes piac tér
volt, útjaink nagy részét inkább por
járta, mint autó, a rendelőintézetbe
is könnyebben járt ki-be a szél, mint
a beteg, tereinken jobban érezte ma
gát a gaz, mint a vendég, szóval tud
tuk, nagyon sokat kell még tenni,
hogy a városi címet igazi tartalommal
tölthessük meg.
(...) A közös sikerünk, amire jog
gal lenne büszke az a tündér is, aki
nek varázsvesszeje valamikor 23 évvel
ezelőtt megtörte a félévszázados át
kot. A közösségünk visszakapta te
remtő erejét, amelynek lenyomata ott
van minden kilométer aszfaltban,
minden újonnan felhúzott épület
ben, az eredményes pályázatainkban
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1. A

jelképes kulcs átvétele 2. Ökumenikus áldást kapott a ház 3. Díszvendégek a megnyitón
4. ,.Örökös" belépő a polgármesternek 5. Fábry Sándor és a dizájn-center
6. A vecsési művészeti csoportok
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és a járási cím elnyerésében. Ez a len
dület hozta magával a város történe
tének egyik legnagyobb beruházását,
melynek kidolgozásakor azt tartottuk
szem előtt, hogy visszaadjuk város
unknak azt, amit 70 éwel ezelőtt a
hódítók Keletről és Nyugatról elvet
tek tőlünk. Megépítsük azt a város
központot, amely méltó ehhez a kö
zösséghez, megépítsük azt a könyvtá
rat és azt a kultúrházat, amely méltó
az itt élök hagyományaihoz. A város
szívében áll - szimbolikusan is -,
mely a megújuló közösségi terekkel
együtt Vecsés új jelképévé válhat.
És miért éppen kulturális köz
pont? Mert szentül hiszem, hogy iga
zán erős közösséget csak kultúrán ke
resztül lehet építeni, ami láthatatlan
szövetként nap, mint nap, újra és új
ra átfonja életünket. (...)"
A köszöntök után megtörtént az
épület ökumenikus megáldása. Dr.
Huszka Mihály római katolikus plé
bános és Heinemann Ildikó evangé
likus tiszteletes áldotta meg az épüle
tet, és kérte a Mindenható támogatá
sát az ott dolgozók munkájának
megsegítésére.
Ezt követően került sor a nemze
tiszínű szalag átvágására.
A megnyitó ünnepség második ré
szében Román Sándor koreográfus
tervezése alatt született „Így élünk
mi" összeállítást tekinthettük meg,
amelyben a Művelődési Ház művé
szeti csoportjai mutatták be arculatu
kat, egy-egy produkció erejéig. A
programban fellépett Varsa M átyás
színművész, a Omcerto Harmonia
Énekkar, Pechtol Csilla énekművész,
Tóth Zsombor kecskedudás, a Nach

tigallen Kórus, a Lumpen Klumpen

Táncegyüttes és a Balla Péter Nép
dalkör.
Az átadási műsor zárásaként az or
szág legnépszerűbb előadóművész
ének, Fábry Sándornak műsora kö
vetkezett. A nagy nevettető bemutat
ta az új Kulturális Központban tett
felfedező útjának tanulságait, majd
eftY dizájn-center keretében Bálint
Agnesre, a nagy meseíróra emlékezett
emléktárgyain és mesefiguráin ke
resztül.

VT összeállítás

1. Bálint Ágnes
Mesefesztivál
2013. május 25-én a nagyközönség
számára is megnyílt a Bálint Ágnes
Kulturális Központ. Egész nap min
denki szabadon végigjárhatta a helyi
ségeket, és ismerkedhetett az új léte
sítménnyel, a szolgáltatásaival.
Szombat délelőtt - a mesefigurák
felvonulása után - még egy rövid ide
ig a hivatalos megnyitó volt a fősze
replő. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, Pelczné Gáll Ildikó, a FI
DESZ EU parlamenti képviselője
mondott köszöntöt. Szlahó Csaba
polgármester jelképesen átadta az új
létesítmény kulcsát Kis Tóth János és
Vadászi Istvánné számára.
Ezt követően a Kulturális Köz
pont főbejárata előtti nagyszínpadon,
és az Eötvös utcai boltsor előtti kis
színpadon felváltva peregtek a kultu
rális programok.
A nagyszínpadon a Kulturális Köz
pont művészeti csoportjai és a Labda
rózsa Népdalkör adott ízelítőt tudá-
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Fotók: Katona Csaba és Kolonics Csaba

1.

Az új színpadon az Alma együttes 2 . A főidőben Rúzsa Magdi és zenekara
3. A fúvósaink rendhagyó térzenéje 4.Sok volt a családi program
5. Nagy siker volt: Kolompos együttes 6. A kedvencek gyermekrajzokon

1. Az

új intézmény munkatársai 2 . Méltó körülmények a könyvtárban 3. A gyermek könytár
4. Gyermekek a csodák országában 5. Játszóház 6. Könyvtár, az olvasósarok
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sukból. A Piac téren igényes és ötle
tes fajátékok, a Gammel Kör kézmű
ves háza, Mazsola Játszóház és még
sok egyéb más szórakoztatta a gyer
mekeket. A felnőttek számára gaszt
ronómiai kalandozások nyíltak fi
nom falatok, a méz, a kürtős kalács
és más nyalánkságok irányába, de
nem tünt lehetetlen vállalkozásnak fi
nom magyar bor vagy pálinka mér
tékletes fogyasztása sem.

VT info

A Róder Imre Városi
Könyvtár
a művelődés
szolgálatában
Május végén ünnepélyes keretek kö
zött felavatták és 500 négyzetméteren
újra birtokba vehette a lakosság
könyvtárunkat. Tágas, világos, kultu
rált körülmények között várjuk a ré
gi és az új olvasókat.
Minden kényelmet kielégítő fo
lyóirat-olvasóban közel 90 újság ol
vasható. A régebbi számokat kölcsö
nözzük is. A gyermek részlegben ját
szósarkot alakítottunk ki a kicsiknek.
Pénteki napokon Nagy Éva gyermek
könyvtáros kézműves-foglalkozást tart
kicsiknek és nagyoknak. J úniusban a
családsegítő szolgálat szervezésében a
napközis tábor lakói öt alkalommal
látogatnak el könyvtárunkba, játékos,
szórakoztató programokkal készü
lünk.
Könyvtárunkban 8 számítógépen
internetezhetnek
az érdeklődők,

eMagyarországpontként segítséget
nyújtu nk elektronikus ügyek intézé
sében.
A www.vecsesikonyvtar.hu oldal
megújult tartalmakkal várja a böngé
szőt. Az oldalainkon nézelődve felfe
dezhetik, megismerhetik Vecsés
számtalan értékét, múltját, jelenét,
hasznos információkat igyekszü nk
szolgáltatni kulturális, közéleti prog
ramjairól. Digitalizáltuk a Vecséssel
kapcsolatos kiadványokat, könyveket,
folyóiratokat. Mindezeket teljes terje
delmükben olvashatják. Feltöltésük
folyamatos. A KÉPTÁRBAN archív
fotókat nézegetve ismerhetik meg a
régi Vecsést. AJÁNLÓKBAN megta
lálja rendezvényeinket s olvashatja
könyvajánlásainkat.
Az elmúlt két hétben könyvtá
runkba 122 fő új beiratkozót kö
szönthettünk.
Vadászi Istvánné

Mesefesztivál
az emlékházban is
A Bálint Ágnes Emlékház is gazdag
programmal várta a Mesefesztiválra
érkezőket. Az emlékház mindkét na
pon 10-18 óráig állt nyitva a gyerme
kek és szüleik előtt.
Úgy kezdődött, hogy mindjárt
szombaton 9 órára bejelentkezett egy
80 gyerekből és 30 felnőttből álló
csoport a fóti református óvodából mondtuk is, hogy ezt biztosan édes
anyánk intézte fentről, annyira kapó
ra jöttek. Velük ugyanis mindjárt
megvolt az alap-nézőközönség a dél-

