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Született 1942. november 17-én. Általános iskolai tanulmányait Kalocsán, a középiskolait 
szintén Kalocsán, az I. István Gimnáziumban végezte, ahol 1961-ben érettségizett. 

Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz 
szakán végezte. 

Ezután egy évig a Debreceni Orvosi Egyetem Filozófiai Tanszékén, két évig a Jászapáti 
Mészáros Lőrinc Gimnáziumban dolgozott. 

Majd visszatért Kalocsára, 1969-től 1972-ig a Művelődési Központban, később, 1978-tól 
1987-ig a felújított Nagyszeminárium épületébe költözött Művelődési Központban dolgozott. 

Pedagógusként is több közép- és általános iskolában dolgozott, tanárként a Kossuth 
Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában, Bátyán, az általános iskolában igazgatóként, 
Dunapatajon az egységesített művelődési ágazat vezetőjeként, az öregcsertői általános 
iskolában igazgatóként, nyugdíjba vonulása idején, s azon túl néhány éveg óraadóként a 
Dózsa György Szakközépiskolában. Volt tanítványai – akik közül sokukkal most is 
kapcsolatban van – szigorú, de igazságos tanárként emlékeznek rá. 

A közművelődésben először a Petőfi Sándor Járási-Városi Művelődési Központ vezetőjeként 
vett részt. Szakmári gyökerei, a népi kultúra ismerete és szeretete segítették abban, hogy a 
kalocsai népművészet támogatását fontos feladatnak tartotta. Itt alakult meg a Kalocsai Népi 
Együttes, ami a városnak sok sikert hozott, a nézőknek pedig sok élményt. Az együttes 
megerősítése, ruhák beszerzése, programok koordinálása sok-sok új feladatot jelentett az 
általa vezetett kollektívának. 

A volt Nagyszeminárium felújítása után ide került át a művelődési központ. A többszintes 
épületet meg kellett tölteni élettel, tartalmas munkával, ami új kihívásokat jelentett neki és 
munkatársainak. Előtérbe került a kis közösségek menedzselése, a közösségi nevelés, mely 
országos, sőt nemzetközi érdeklődést is kiváltott. Ez az időszak volt a Kalocsai Népi Együttes 
hőskora is. A város azóta is pezsgő kulturális élete itt alapozódott meg. Sok rendezvényt, 
hagyományt, civil kört sikerült meghonosítani, például a Liszt Ferenc Társaságot, a Zenélő 
udvar, a Hétvégi vigadók, a Szent Iván napi mulatságok, a folklórfesztiválok sorozatát, 
valamint nagyon sok kiállítást és szabadtéri rendezvényt. 

Vörös András jelenleg is aktívan részt vesz a különböző kulturális rendezvényeken, az 
úgynevezett volt művházasok csoportjában, a nemrég alakult kalocsai orosz információs és 
kulturális központ munkájában.  

Érdekesség, hogy Vörös András jelen díj névadója, Cziráki Imre tanár úr egyik kedvenc 
tanítványa volt. 

A város közművelődésében hosszú éveken át kifejtett alapozó, szervező és irányító munkáját 
ismeri el a város 2019-ben Kalocsa Város Közművelődéséért – Cziráki Imre Díj-jal. 

Gratulálunk! 


