
  

 

Beszámoló 

 

Vése Község Önkormányzata rendezvények támogatásához benyújtott pályázat keretén belül 

megrendezésre került 

 

XVIII. Kárpát-medencei Kovácstalálkozó 

rendezvényéről 

 

Rendezvény ideje:  

2019. 07. 27. 

 

Rendezvény helyszíne: 

Vése 

 

Célcsoport megjelölése:  

 

A rendezvény 1 napos volt, Vése településen valósult meg. A rendezvény célcsoportja a 

helyben élők, hátrányos helyzetűek és az ide látogató vendégek voltak. Az egészségmegőrzést 

célzó programelemnek, a 14-30 éves korosztályban ifjúságsegítést célzó programelemnek, és 

a sport programelemnek köszönhetően az esélyegyenlőségi szempontok is érvényesültek a 

rendezvényen. 

 

A rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatása: 

 

Meggyőződésünk, hogy a mai globalizált világban kiemelkedő szerepe és pozitív hatása van 

egy-egy helyi rendezvénynek a helyi társadalom fejlődésére. A falusi alkalmak, a különböző 

rendezvények, mind-mind erősítik az identitástudatot, fejlesztik az egyén közösségi szerepét. 

Az falu tagjai a saját közösségi alkalmain túl aktívan részt vesznek a település közösségi 

életében. Úgy gondoljuk, hogy a falunap aktív helyi közösségformáló erő, melyet a 

későbbiekben is erősíteni kívánunk. A rendezvény megvalósulásával olyan térségfejlesztési 

munkát tudtunk végezni, mely hosszú távon fogja a hatását éreztetni. A vidékfejlesztés alapja 

az ember, valamint a helyi emberek helyi kezdeményezései. Ez a LEADER szemlélet alapja is 

egyben. Ahhoz, hogy a helyi emberek megfelelő válaszokat tudjanak adni a XXI. század 

kihívásaira, kifejezetten fontos, hogy tisztában legyenek a szűkebb környezetüket jelentő 

világgal, a helyi kultúrával, a helyi fejlesztésekkel, azokat maguknak érezzék, illetve 

azonosuljanak vele. Így alakul ki az egyén helyi indentitástudata, ezáltal válik a helyi 

közösség kezdeményező erejévé. Tizenhét kovács mérte össze tudását a hétvégén az Országos 

Kovácstalálkozón. A tizennyolcadik alkalommal megszervezett eseményen a 

mesterembereknek másfél órájuk volt arra, hogy elkészítsenek valamilyen tárgyat, vagy 

eszközt. A kemény, fizikai munkát több száz szempár követte a helyszínen. Nemcsak az izzó 

kemence forráságával, hanem a levegő magas hőmérsékletével is meg kellett küzdeniük a 

kovácsoknak, de ez sem tartotta vissza őket attól, hogy teljesítsék versenyfeladatukat. Bartos 

Mihály budafoki kovács például egy csepp formájú fejjel ellátott reneszánsz evőkanalat 

készített, melynek nyújtott szárát farkasfej motívummal díszített. Munkáját a szakmai zsűri –

 Hegedűs Árpád gyertyatartójával közösen– megosztott harmadik hellyel jutalmazta. A 

második Szilasi Tamás orosházi kovács lett, aki egy pajtazárat készített, az első helyet pedig a 

kőröstetétleni Weigel Harri szerezte meg egy mérleggel. Bertók László, Vése polgármestere 

az eseményen elmondta: a kovácstalálkozó amellett, hogy bemutatja a látogatóknak a régi 



  

 

mesterséget, jó alkalommal arra is, hogy az ország különböző pontjairól érkezett kovácsok 

tovább ápolják barátságukat. Az egyik legidősebb kovácsmester Szabó Sándor volt. A 88 éves 

igali férfi az eddigi összes találkozón részt vett, de már csak látogatóként. Otthonában 

azonban néha-néha még kalapácsot ragad és elvállal kisebb munkákat. – Több generációs 

kovács vagyok – mondta el lapunknak Szabó Sándor. – Kétszázötven évre visszamenőleg 

nálunk mindenki kovácsember volt. Ükapám például annak idején fegyvereket készített – tette 

hozzá. Bella József, kisbajomi kovács is minden évben ellátogat az eseményre. Negyvennyolc 

évet töltött el a szakmában, aktív éveiben lovat patkolt, ajtót, kaput és kerítést készített, 

manapság viszont csak ritkán dolgozik. Bella József kiemelte: jó nézni a fiatal versenyzőket, 

hiszen nagy odafigyeléssel végzik dolgukat. Manapság egyébként egyre többen, főként a 

harminc évnél idősebbek érdeklődnek a kovács szakma iránt. Az iskolában azonban már nem 

lehet ilyen szakon tanulni, de idősebb mesteremberektől még el lehet lesni a szakma 

fortélyait. A vései kovácstalálkozót számos kulturális program is színesítette, az utolsó 

koncertet azonban a hatalmas vihar miatt félbe kellett szakítani. A tizennyolcadik vései 

kovácstalálkozó a korábbi évektől eltérően, már a hét elején elkezdődött. Több szakember úgy 

döntött, hogy összeállnak és szerveznek egy ötnapos alkotótábort. A kovácsok szinte megállás 

nélkül dolgoztak és a találkozó megnyitójára elkészítettek egy kerítést, melyet a falu 

központjában álló világháborús emlékmű köré építettek. Az alkotást nap, hold, életfa és 

katonai sisak motívummal is díszítették. 

 

Vése, 2019. 08. 06. 

 

 

 

 

Bertók László 

polgármester  
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