
Békássy Ferenc 
 „Mint a tűzzel játszó gyámoltalan gyermek, olyan ma az 
emberiség. Egész létezése kozmikus mozgások- s nagy 
természeti folyamatoktól függ, s ahol ő botorul belenyúl a 
világrend szervezetébe, ott mint a rossz indulatú daganat az 
emberi testben, megindul egy helyzet tévesztett romboló 
folyamat, megkezdődnek és nőnek hatalmas intézmények, míg 
csak rabjukká nem teszik az embert, aki teremtette őket. Nagy 
folyamatokat kezd meg az emberiség és nem bír velük: azután 
már azok befolyásolják őt, és nem ő azokat.”Ekkor már 
szerinte, mindenki, aki Európába születik „mind, de mind 
valami hatalmas szövetkezetben találja magát. Olyan 
hatalmas ez a szövetkezet, hogy ellene védekezni képtelenség: 
olyan hatalmas, hogy minden egyénnel megteheti azt, ami 
neki jólesik. Menekülés nincs előle – vagy ha van, nagyon 
bizonytalan s nehéz: mert a demokratikus állam többre 
kényszerítheti polgárait, mint akármilyen tyrannus s jobban, 
feltétlenebbül uralkodik az emberek felett.” - és Európa ekkor 
már lángol. 
 

Kisfaludy Sándor 
„Mint az őzek az erdőben, 

  A halak a vizekben, 
Madarak a levegőben, 
  A méhek a kertekben: 

Oly szabadon s kedvem telve 
  Éltem egykor napjaim;” 
Vigan lejtve s énekelve 
  Üzém kicsiny bajaim. 

 
Nagy Gáspár 

 „Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a 
még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket.” 
 

Az idézetek állandó elemként jelennek meg minden 
évben, mert továbbra is időszerűnek gondoljuk 
mindegyiket.  
Sőt…. 
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Kám, Nagytilaj, Bérbaltavár  
és Döröske Önkormányzata, 

kámi „Mozduljunkám” Egyesület 

Vasi Őrtüzek

vándorkonferencia

de egy helyen készült.
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A kép a világ sok pontjához hasonlíthat,  

de egy helyen készült. Itt az Őrtüzek valamelyikén… 

2019. február 15-16. 

Nagytilaj Bérbaltavár  

Vasvár Kám  

Zsennye Döröske 
 



 

  Nagytilaj   2019. február 15. 

16.00  
 „Nagytilajon a költő lábnyomán…” 

 - Találkozás a kultúrházban.  
Útvonal: Hegyi templom - temető – focipálya 
 – a két falu közti fasor – baltavári szülőház. 
A lábnyomoknál Devecseri Zoltán versel. 

 

Vasvár - Nagy Gáspár Kulturális Központ  
18.00 
 Költészet – Bor – Vacsora 
 

Versek mobil alkalmazásban 
- Merklin Tímea, újságíró és katalizátor 

 

 Nagy Gáspár vasvári találkozásai 
 - Gyöngyösi Zsuzsanna, a vasvári Bendefy László 
 Városi Könyvtár igazgatója 
 
 Kultúrtörténeti anekdoták a Festetics 
 család kapcsán 
 - Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, történész 

 
 A jelen lévő költők egy-egy versüket 

olvassák fel. Vendég költők érkeznek 
Romániából és Szlovéniából 

  
 Vacsora és borkóstoló 
 
 Költői képeket vetít a kolostor falára 
 Mészáros Szabolcs 
 

 

 

 

Kám 
09.00
 
 

Zsennye 
09.30
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Az elmúlt évek alkotó táboraiban készült 
alkotások láthatók a galérián. A 
megnyitó helyett a költők mondanak 
egy-egy gondolatot, verset. 
 

Zártkörű filmvetítés vasi költőről 

Kám  2019. február 16.  
09.00 
 Koszorúzás a Kisfaludy emlékműnél 

Zsennye    
09.30 
 A kámi Káldy Lajosról és Bodor Miklósról 
 - Tausz István, helytörténész 

Magyar faluból, indiai falun át a 
világsikerig (Egy festő élete) 
- Jász Attila, költő 
 

Kisfaludy, Beethoven és az európai 
himnusz 
- Karakas Zoltán, népzene kutató és dudás 
 

Néhány gondolat Békássy új kötetéről 
 - Gergye Rezső, házigazda népművelő 

 

Költő sírjánál megemlékezés  
 

Édes, kínos emlékezet, 
Oh Badacsony szürete! 
Múlatságos gyülekezet, 
Te rabságom kezdete! 

Ott tudtam meg, ki légyen ő, 
S mi légyen a szerelem; 

 

 

Döröske
12.00 
 Templom megtekintése
 Ének és költészet
 

12.30 
 Köszöntő
 - Dománé
 

 Döröske és az irodalom
 - Tuli 
 

 Emléktárgyak, emlék
  
 Közös versmondás
 

 Elbocsátó gondolatok
 - Gergye Rezső
 

13.30 
 Ebéd
 

14.30 
 A Kálvária cím film vetítése
 a forgatókönyvet írta: Tuli József, 
 főszerepben Páger Antal
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Döröske   
 

Templom megtekintése 
Ének és költészet 

 
Köszöntő a Kultúrotthonban 

Dománé Tóth Erika, polgármester 

Döröske és az irodalom 
Tuli Lajos  

Emléktárgyak, emléklapok átadása 

Közös versmondás  

Elbocsátó gondolatok  
Gergye Rezső, házigazda népművelő 

 
d 

 
A Kálvária cím film vetítése 

forgatókönyvet írta: Tuli József,  
főszerepben Páger Antal 

Amor nyila miként sebző, 
S mi az édes gyötrelem. 

Nem úgy mentem, a mint jöttem; 
Nagy különbség volt közöttem, 

A ki valék az előtt, 
S a ki lettem, látván őt. 

-Kisfaludy Sándor 
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