PENTELE Egyesület 2017-es évi beszámolója

Egyesületünk 2017-ben is a hagyományőrző rendezvényekre fókuszált. Mellette fontos
feladata volt az ezer éves előtelepülés Pentele helytörténeti kutatása és annak publikálása.
A négy nagyrendezvény mellett több megemlékezést, pl. Pentelei Molnár János évfordulója,
emléktáblát avattunk a Gulagon raboskodó Nagy Antal házának falára elhelyezve. A főbb
rendezvényeink szóbeli kiegészítése a következő.
1. II. Szent Pantaleon Monostor Konferencia.
A Pentelei Monostor Bizottság 2015-ben alakult a görög ortodox egyház magyarországi
vezetőjének Kalota Józsefnek a kezdeményezésére. Pentelén azzal a céllal jött létre, hogy
őrizze és ápolja Szent Pantaleon Monostorunk és névadó orvos vértanú szentjének emlékét.
A cél a történelmi hagyomány felelevenítésé, közkincsé tétele és egy emlékhely megépítése.
E mellett elindult egy régészeti tudományos kutatás is a Dunaújvárosi Önkormányzat
támogatásával. A II. Konferencia célja az is volt, hogy emléket állítson Szent Pantaleonnak, az
orvos szentnek, a Monostornak, a kereszténységnek. Konferencia elnevezése: „a Szent
Pantaleon monostor jelentősége a keresztény egység jegyében" Előadói voltak: Dr. Baráth
Károly (Szent Pantaleon kórház főorvosa) aki Szent Pantaleon kultusz Európában címmel
tartott előadást. Második előadó: Dr. Tóth János Attila (Búvárrégész): Újabb régészeti
kutatásokról beszélt a Duna medrében, harmadik előadó pedig Dr. Diószegi György (Szent
István korának görög kutatója) előadása Pentele jelentőségéről szólt Veszprém és a
Szerémség görög összefüggéseinek fényében. A előadók előadásait hallgatók és a szervezők
vallástörténeti és régészeti ismeretekkel gazdagodhattak a II Pentelei Monostor Konferencián.
A konferencia az Evangélikus templomban volt megtartva, melyet az egyház térítésmentesen
biztosított. Az előadások értékes új ismereteket nyújtó anyagát egy KIADVÁNYBAN
örökítette meg a szervezők gárdája.
2. Szent Pantaleon Zarándoklat.
A Monostor Bizottság másik fontos célja a Beloiannisz – Dunaújváros zarándoklat
megrendezése és hagyománnyá tétele. A Pentele Hagyományőrző Egyesület keretén belül
működő Monostor Bizottság, a Beloianniszi Görögkeleti Egyházközség és a Dunaújvárosi
Görög katolikus Egyházközség gyalogos zarándoklatot szervezett Szent Pantaleimon orvos
vértanú halálának évfordulója alkalmából. A Beloiannisz-Dunaújváros közötti, mintegy 33
kilométeres táv megtételére 2017. július 29-én, szombaton került sor. A zarándokok
megáldása reggel 7 órakor a beloianniszi görög ortodox templomban történt, ezt követően
indult a gyalogos menet Iváncsa, Adony, Kulcs és Rácalmás érintésével. A kisebb résztáv
megtételére vállalkozók kb. délután 2 órakor a kulcsi sportpályánál csatlakozhattak a már
úton lévőkhöz. Dunaújvárosi érkezés délután 6 óra körüli volt tervezve. A zarándoklat
összességében jól sikerült, a mostani útvonal nagy kihívás volt, melyet a 30-35 Celsius fokos
meleg is nehezített. A következő évben az adonyi Duna partra egy résztávot át kívánunk

helyezni. Útvonal a MAGTÁRAK felé vezető „Nyúl gát „felé menne. Az 5 km-es elhanyagolt
gátrészt addigra helyre kellene hozatnunk A beloianniszi indulási helyre történő zarándokok
kiszállítását jól megoldották a szervezők. A vízre bocsájtandó hajót (keresztet) korábban el
kell készíteni. A kiszállításért felelőst pedig előtte való nap kell kijelölni. A lebonyolításra
hosszabb időt kell tervezni, 8,00 órai indulással és 18,00 – 19,00 óra közötti megérkezéssel
kell, tervezzünk jövőre. Az állomáshelyek előre legyenek kijelölve és az ott töltött időt
meghatározva. Három harmincperces pihenő optimálisnak tűnik. Étkezést, üdítőt jobban
kell megtervezni (sok volt a szendvics). A végállomáson szék, asztal, virág, és elegendő
HIDEG SZÓDAVÍZ legyen.
A zarándoklat befejezésével a résztvevők mintegy 35 fő és a zarándoklat szervezői 15 fő
közös vacsorán vettek részt a görög katolikus egyház udvarán. A közös vacsora baráti
beszélgetéssel zárult.
A július 29-ia zarándoklat fővédnökei között tudhattuk Cserna Gábor urat DMJV
Polgármesterét, Papalexisz Kosztasz urat, Beloiannisz polgármesterét. Megtisztelő volt, hogy
a reggeli induláskor jelen volt a polgármester úr és a település történetének bemutatása
után lelkesítő-buzdító szavakkal indította útnak a zarándoklatot. Indulás előtt görög nemzeti
étellel kínálta meg a zarándoklat résztvevőit. A másik fővédnök Koranisz Laokratisz úr volt,
aki az Országgyűlés Görög Nemzeti Szószolója. Mindketten ígérték, hogy az együttműködés
hosszú távú lesz.
3. Pentele Napi, Szent István Napi ünnepség
A Szent István Napi ünnepségnek nagy hagyományai vannak városrészünkben. Egyesületünk
mintegy harminc éve rendezi meg a legnagyobb állami ünnepünket. A Pentelei Nyugdíjas
Klubbal közösen szervezett augusztusi ünnepségen az ilyenkor szokásos ünnepi
megemlékezés hangzott el, melyet Böttger Antal református lelkész tartott, majd ezt
követően megáldotta az ÚJ KENYERET. A klub tagjai színdarabban játszották el a régi
pentelei aratási hagyományokat. Ezt követően pedig az ekkor hagyományos pentelei
kitüntetések átadására került sor. A legrangosabb pentelei elismerést a Pro Pentele díjat a
tősgyökeres rác családból származó CSUPITY SIMON vehette át. Az Oklevél Penteléért díjban
Paksi Mária és Mihalovics Jánosné részesült. Emlékoklevél Penteléért elismerést pedig Sipos
Andrásné és Vagyóvszki Józsefné kapott. Az ünnepségarató bállal ért véget.

4. VII. Pentelei Kolbászfesztivál
2017-ben már NYOLCADIK alkalommal rendeztük meg a Pentelei Kolbászfesztivált és
Disznótoros kóstolót. 2017.december 2-án szombaton került megrendezésre a város
főterén. 20 dkg sült kolbászt kellett leadni szakavatott zsűrinek melyet értékelt és díjazott.
Az első három helyezett díjazásban és ezen még négy különdíjat is odaítélt a zsűri. A
hagyományának megfelelően ez évben is mintegy 400 adag ingyenes kóstolót osztottunk ki

a nézőközönségnek, de minden fellépő együttes is vendégelve lett a szervezők által
elkészített frissen sütött hurka kolbász kóstolóból. A csapatok megkülönböztetését jelző
nyakba akasztható érmet kaptak, a szervezők pedig karszalagot viseltek. A felkért
fővédnökök Dr. Dorkota Lajos, Dr. Galambos Dénes és Cserna Gábor voltak. A
Polgárőrséget kérték fel a rendezvény biztosítására és sátor lekerítésére. A sütő zsámolyok
beüzemelése a gázos szakember Jovics István feladata volt, míg a kiszállítást és Vince Pál
László végezte. A négy sütőasszony mindent készre sütött a Petőfi utcai BÖLLÉRSZOBÁBAN
és innen lett kiszállítva az ingyen kóstoláshoz (Vincze Pál). Az ingyenes kóstolót kiosztó
hölgyek, felszolgáló személyek Paksi Mária, Sulák Béláné, Lemák Jánosné, Sas Viktória és
Domján Boglárka voltak. A VIP helység üzemeltetését Vince Pál Lászlóné és két diák
végezte. A zsűri felkéréséért felelt Szabó Zsolt Róbert. Tagjai voltak: Farkas Lajos, Budavári
Árpád, dr. Molnár István és Grábics Gábor. A díjakat megvásárolta és előkészítette Szabó
Zsolt Róbert. Fellépők vendéglátásáért felelős volt Vincze Pál Lászlóné (Kéknefelejcs,
Magyarok Kórusa, Városalapítók) és rock együttesek. A disznóvágáshoz szükséges fűszerek,
eszközök beszerzése (bél, rizsa, mustár, só, bors, kömény, majoránna, paprika, gázpalackok), Szabó Tamás – Vince Pál László felelt. A levágandó DISZNÓT NOV. 30-i REGGELI hét
órai hazaszállítását Szabó Tamásnak kellett megszerveznie. A böllérszoba Petőfi u 1/a.sz.
alatti takarításának Ideje nov. 30 kedd 15.00 óra volt, melyért felelős BÖLLÉRCSAPAT (
Lemákné, Sulák házaspár, Hambrik házaspár, Mattlag Attila és Szabó Tamás ) voltak. Nővér
felkéréséért felelős Szabó Tamás volt. Műsorvezetést Dobler Éva vállalta. A rendezvény
mindennemű szállításaiért felelős Vince Pál László volt.
A fent leírt feladatokat oldottuk meg négy nap alatt a lelkes hagyományőrző csapattal.
5. Működés és helytörténet kutatás
Egyesületünk működési céljai településünk hagyományaihoz kapcsolódnak. Minden évben
részt veszünk a legnagyobb állami ünnepeink megemlékezésein és az azt követő
koszorúzásokon. De a pentelei évfordulókhoz is kapcsolódunk. Pentelei- Molnár János
halálának évfordulóján megemlékezünk, majd koszorúzunk. Emléktáblát állítottunk Nagy
Antal helybéli polgárnak, aki a Gulagon raboskodott. Minden évben rendszeresen
megemlékezünk a I. és II. Világháború hősi halottairól, valamint az 1950-ben kitelepített
penteleiekről. Az ezer éves településünk helytörténetét kutatjuk a monostor mellett.
Nagyon sok régi család érdekes történetét feldolgozva. Csak példának említem a Kádár-völgy
nevének eredete vagy a Farkas tanya megalapítóinak családjai. Feldolgoztuk a NYIKSZ
történetét, érdekes családjait. Rengeteg anyagot gépeltünk és nagyon sok fotót szkeneltünk
és archiváltunk. Készülünk egy második Pentele Könyv kiadására a 2018-as év végére, vagy
2019-re.

6. VI. Pentelei Kéknefelejcs Énekkar
A dalkör 2017. évben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból május 5-én az
alapító tagok oklevelet, az énekesek pedig emléklapot kaptak. A dalkör 2017-ben 31 hazai
eseményen vett részt. Ezek között kiemelt hangsúlyt kap a karitatív tevékenység. Ennek
kapcsán több alkalommal adtak műsort a Pentele Hagyományőrző Egyesület rendezvényein, a
Jószolgálati Otthonban, Szent Erzsébet Szeretetház kirendeltségeiben, az MMK által
szervezett adománygyűjtő rendezvényeken és a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata által megszervezett programokon Tevékenységükben kiemelt szerepet tölt be
a határon túli együttműködés ápolása. Testvértelepülésünkkel, Csantavérrel, több éve sokrétű
kulturális- és hagyományőrzésen alapuló kapcsolatot ápolunk. A nemzeti identitás
megerősítése céljából aktív művelődési- és baráti együttműködést tartanak fenn, amely a mai
napig egyre inkább kiszélesedni látszik.
Az énekkar 2017-es évi tevékenysége:
-

-

-

2017. március 17-én az MMK által szervezett „KI-MIT-TUD Letíciáért”
jótékonysági adománygyűjtő rendezvényen I. helyezést értek el.
Az énekkar 2017.05.12. részt vett a nyugdíjas Ki Mit Tud országos középdöntőén,
Hajdúszoboszlón. Eredményes szereplésével bejutott az országos döntőbe. Az
utazás költségeit a Pálhalmai Agrospeciál Kft. fedezte.
Az ugyancsak Hajdúszoboszlón megrendezett 2017. június 25-i országos
„Nyugdíjas KI MIT TUD” döntőjén kiemelkedő eredményt ért el az énekkar,
ARANY minősítést szerzett. Az előző években BRONZ, később pedig EZÜST
minősítést már megszerezték
2017. október 21-én a VII. Országos NÉPEK TÁNCA-NÉPEK ZENÉJE
fesztiválon, Budapesten szerepeltek. .Itt a két szóló énekes Micsey Lászlóné és
Sebestyén Veronika is szerepelt. Mindhárom szereplőnk továbbjutott az országos
döntőbe.
2017. november 25-én a VII. Országos NÉPEK TÁNCA-NÉPEK ZENÉJE
fesztivál közép-döntőjén Harkányban – az énekkar és Micsey Lászlóné szóló
énekes szerepelt mindkettő a döntőbe jutott.
2017. december 15-én a VII. Országos NÉPEK TÁNCA-NÉPEK ZENÉJE
fesztivál döntőjén– Harkányban – a dalkör nem vett részt, Micsey Lászlóné szóló
énekes arany minősítést szerzett.
A nagyobb távolságban megrendezett versenyeken elsősorban saját költségén
utazott az énekkar, egy esetben pedig – Hajdúszoboszló Ki Mit Tud országos
középdöntő a Pálhalmai Agrospeciál Kft. állta az utazás költségeit
Az utóbbi időben elért kimagasló eredmények nagyrészt dr Horváthné Lázár
Gabriella felkészítő tanár önzetlen és térítésmentes munkájának köszönhető.
Az énekkar összesen 35 helyi rendezvényen lépett fel 2017-ben térítésmentesen.

Dunaújváros.2018.01.10.

Szabó Tamás elnök

