Helvécia svájci kapcsolatrendszere a testvérvárosi kapcsolatok
alakulása
Helvécia 4500 lakosú település. Nevét Wéber Ede svájci tanár, telepítő végakarata szerint
kapta. Kecskeméttől D-DNy-i irányban fekszik. A megyeszékhellyel közös közigazgatási
határa van, amit azt is jelenti, hogy – a korábban Kecskeméthez tartozó pusztaságon létesült
főként mezőgazdaságból élő település – szimbiózisában él, kulturális gazdasági kapcsolatok
terén.
Wéber Ede, aki 1845-ben Báselben született, Svájcban végezte iskoláit. Neveléstudományi
pályán 1870-ig dolgozott. Báró Eötvös József meghívására Balatonfüredre majd budai tanítóképzőbe vállalt tanítást, 1884-ben ment nyugdíjba és Kerepesen telepedett le.
Magyarul egy év alatt tanult meg. Kettős állampolgárságát élete végéig fenntartotta. Petőfi
legszebb költeményeit lefordította svájci hazája nyelvére.
Helvécia jelenlegi 5800 ha területéből, 2000 kh az a terület, melyet 1800-as évek végén
svájci Rt. vásárolt meg a kecskeméti pusztaságból. A megvásárolt területen szőlő-gyümölcs
termesztést, majd feldolgozást valósítottak meg a Dunántúlról, főként a Balaton felvidékről
ide telepített 105 családdal.
Az embertelen körülmények közepette egyre épülő virágzó és korszerű gazdaság létesült.
A telepen tanyasorok mentén – Magyar sor, Német sor, Csajági sor elnevezésű – lakóhelyek létesültek. Templom, temető, iskolák, egészségügyi létesítmény, gazdaköri épület létesült. Feldolgozó, tároló helyek, pince, később vasút épült.
A HÉV vasút Kecskemétet – Helvécia – Ágasegyháza – Izsák – Fülöpszállással kötötte
össze a Wéber társaság legnagyobb befektető által.
Olyan létesítmények, amelyeken később a HÁG termelt, OMMI állomás működött, valamint az aktív és szorgalmas termelők által meghatározott Szövetkezetek éltek.
Volt idő, amikor a helvéciai kistermelők a Budapesti Bosnyák téri piacra hordták közvetlen az almát és meghatározó mennyiségben kecskeméti piacon értékesítettek.
Helvécia 1992-ben ünnepelte 100. éves fennállását.
A település akkor vezetői a település életének főbb állomásait felidézendő – ismerve a lakosság igényét – úgy döntött, hogy az érintettek bevonásával – felkutatja a telepes családokat,
az itt élőket és elszármazottakat, a svájci telepítők családját, a svájci követséget és a Magya-

rországon élő Svájciak Szövetségével egyeztetve ünnepséget szervez. Meghívta a felsorolt
személyeket, képviseleteket.
Az ünnepségen Dr. Max Dahinden svájci nagykövet, Md. Bertu asszony, a
magyarországon élő Svájciak Szövetségének Elnöke, a telepes leszármazottak, Wéber Ede
leszármazottja, az érdeklődő helvéciaiak vettek részt.
A nagykövet úr egy Bern 928 km feliratos táblát adományozott Helvéciának, míg Helvéciáról egy kb. 80 kg-os homokkövet szállítottak Bernbe, ahol a Szövetségi palota kertjében
szobor kompozícióba került a többi Helvéciákról származó kövekkel együtt. Ugyanis 187
helyen található Helvécia a világon. A legtávolabbra levő 14000 km-re Berntől.
Az ünnepség résztvevői sikeres baráti találkozót valósítottak meg, és döntöttek (javasolták) egy esetleges partner települési kapcsolat kialakítását.
Ezután több irányban és több segítő részvételével, a lakosság aktív akaratának eleget téve
alakult a svájci-helvéciai kapcsolat.
1994-ben kirándulást szerveztünk Svájcba (38 fő) busszal, megtekintettük Bernben a Helvéciáról elszállított követ. Mauric Jakkard miniszter fogadta a csapatot és mutatta be a kéttáblás parlamentet. Bern – Luzern – Sörenberg – Lichtensten. Csodálatos élmény és inspiráció a
helvéciaiaknak.
1996-ban jelentkezett Sirnach szándéknyilatkozattal. „Csak a népek közötti megértés vezethet el földünkön a valós békéhez. Találkozások, eszmecserék országaink között – különösen az ifjúság részéről – csak jóval kecsegtetnek.”
1998-ban „A Helvécia-Sirnach Egyesületnek célja a magyarországi Helvécia és a svájci
Sirnach községek közötti barátság és találkozók támogatása. Mindez pedig a hivatalos szintű
társkapcsolat létrehozása céljából, melyet az egyesület kíván előmozdítani.”
o 1998-ban megalakult a Helvécia-Sirnach Egyesület,
o 1998-ban megalakult a PRO Helvécia Egyesület, melynek partnereként a szándék közös.
Az Egyesületek évente közös programon találkoznak, valamint kétévente egyhetes diákcserét szerveznek. Ez idáig 8 alkalommal volt diákcsere találkozó.
Szemelvény: Helvéciai gyerekek hetedszer Svájcban:
Április elején Helvéciára érkezett svájci diákok látogatását viszonozták a helvéciaiak úgy,
hogy az egy hétig itt tartózkodó sirnachi vendégtanulókkal és kísérőikkel együtt utaztak

Svájcba április 10-én busszal. A hetedik alkalommal megrendezett diákcsereprogramot példás
szervezőmunka előzte meg, a helvéciaiak részéről Dobosiné Deák Ágota, Szabóné Várkonyi
Emőke pedagógusok, a svájciak részéről Senti Beát mérnök segítette a munkát. A programok
között Magyarországon Szentendre, Pécs, Szeged, Kecskemét, Helvécia, még Svájcban
Sirnach, Zürich, Luzern városok, Sentis, Rigi, Rajnai vízesés, delfinárium és más nevezetességek szerepeltek. Emelett a közös iskolai programok és családi napok is remek alkalmat adtak a nyelv gyakorlására, az eltérő kultúrák és egyedülálló nevezetességek megismerésére.
•

Településein mindenkori vezetői nagy érdeklődéssel és szeretettel vesznek részt a
partner találkozókon. Igyekeznek feltárni a családok, vállalkozások, testületek
munkáit, és azt megfelelő módon bemutatják.

Így a csodálatos svájci tájak mellett megismertünk élelmiszer üzemeket, sajt és csokoládégyárat, svájci bankot, részt vettünk világkiállításon, operett gálán, falunapon stb.
Helvécia képviselői egy sirnachi testületi ülésen és szakmai tanácskozáson vettek részt,
ahol elsősorban építéshatósági – közműépítés, működtetés témája szerepelt.
A tanácskozást aktív érdeklődés felelős képviselői magatartás jellemezte.
A svájci politikai önkormányzat képviselői viszonozták a szakmai látogatást, részt vettek
olyan testületi ülésen, ahol a magyar közigazgatás, oktatáspolitika és mezőgazdasági OMMI
működés – kutatás volt bemutatva.
Ezen munkák tervezésében, utaztatás, szervezés sokat tanultunk tőlük.
Konkrét segítséget kaptunk a 12 db komplett számítógép ajándéka által, melyet oktatási
intézmények vettek használatba.
A Millenniumi emlékparkhoz felajánlották a Falusi életkép, dorf lieben anyagát, amely a
partner kapcsolatban részt vevő és meghatározó személyeknek állít emléket.
•

Együtt ünnepeltük a Millenniumi évfordulót,

•

Szerveztünk két folyó között kerékpártúrát a svájci barátainknak (zwissen zwei
früssen)

•

Nemzeti értékeinket, emlékhelyet, borvidéket, Pécsett Zsolnay múzeum, Budai
vár, Esztergom, Tisza tó stb.

•

Egy Helvécia táblát adományoztunk és avattunk Sirnachban

Kedves feladatunk, hogy részt veszünk a svájci nemzeti ünnepségen (követségi meghívás
szerint augusztus 1.) önkormányzat meghívásra Kulturális és gasztronómiai területen, falunapon. Együtt ünnepeltük Helvécia 120. éves fennállását a Svájci nagykövet úr jelenlétében.
Úgy érezzük, hogy az eltelt időben megvalósult az alaptó cikkelyben foglalt szándék. Elismerés illeti a településeinken élő családok támogató és érdeklődő magatartását. Elismerés illeti a
közösségek vezetőit, oktatási intézmények, civil szervezetek munkáját. Oktatási intézményeinkben diákjaink ismerik és számon tartják a svájci partnereket, várják a diákcseréket, amelyek egyaránt kihívást jelentenek a felkészítés- felkészülésben, motiválják a tanulókat, felnőtteket is a másság megismerésére és nyelvtanulásra. Több családról tudunk, akik közvetlen
kapcsolatot ápolnak svájci családdal, egymást látogatják, és vendégül látják, közösen választanak programot, helyszínt és időpontot. Tudunk olyan diákokról, akik kint élő nyelvi környezetben sajátították, tökélesítették nyelvtudásukat, így könnyebben tettek sikeres nyelvvizsgát.
Megható, ahogyan a vendéglátó családik úgymond „kitesznek magukért” és igyekeznek
kedvében járni a partnereinknek.
A szervezett cserék alkalmával diákjaink közösen tanárai foglalkozáson vesznek részt, közös kulturális – sport és szabad programot tervezünk részükre.
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