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Vámosatya Község Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4936 Vámosatya, Szabadság út 104/C 

Tel: 06-45-702-613 

 

Előterjesztés Dr. Szabó József Jánosnak a díszpolgári cím elismerés átadására 

 

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Jegyző úr és Aljegyző Asszony! 

Talán szerencsések vagyunk, hogy a járvány miatt végbemenő szabályozások, folyamatok 

közepette is, az előírásoknak megfelelően találkozhatunk ezen az ünnepélyes alkalmon. Így 

valamennyiünk nevében köszönthetem Dr. Szabó József János hadtörténész urat és kedves 

feleségét, abból az alkalomból, hogy átadjuk Vámosatya Önkormányzat legnagyobb erkölcsi 

elismerését a díszpolgári címet. 

Tisztelt Ünnepelt! Kedves Mártika! 

Közel 25 éve, hogy megismertük egymást és egy sikeres együttműködést alakítottunk ki 

emberi szempontból valamint Vámosatya települést képviselve önkormányzati szempontból 

is. 

Többszörösen ünnep ez a mai nap, hisz azt az elismerést adhatjuk át a jelenlévő hadtörténész 

úrnak, amit nem gyakran adományozunk, hisz ez lesz a harmadik alkalom, amikor átadhatjuk 

ezt az elismerést annak, aki munkájával, tevékenységével maradandó értéket szerzett 

ezzel elősegítette a falu értékeinek megőrzését, gyarapítását, öregbítette a település jó 

hírét.  

A járvány ellenére is vártam ezt a napot, hogy elérkezzen, hisz akik itt vannak, azok tudják, 

hogy példaértékű és magas színvonalú munkát végeztél Vámosatya Történelmi Értékeinek 

és Hagyományainak megmaradásáért. 

Minden település életében különösen nagy jelentősége van ezeknek a pillanatoknak, amelyek 

sikerről, büszkeségről szólnak. Ez a nap ilyen, amikor a képviselő-testület veled illetve 

veletek együtt azért találkozik, hogy a falu lakosainak nevében megköszönje azt a munkát, 

amit a közösség asztalára tettél, amely mentén gyermekeink, unokáink és az utókor is 

emlékezni fog Vámosatyára és Vámosatya Történelmi és Hagyományainak értékeire.  

Éppen ezért a díszpolgári elismerés átadását egy „Márai Sándor idézettel” kezdeném, hisz 

nagyon sokat tanultam én is tőled az együttműködésünk során. 

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj! 

Ünnepelj egészen, felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. 

Az ünnep a különbözés. Az ünnep az élet rangja és felsőbb értelme, mert az 

elismerésről szól. Ilyenkor felejts el mindent és figyelj az ünnepre.” 

Tisztelt Tanár Úr! Kedves Barátom! 

A kezdet 25 évvel ezelőttre tevődik, amikor megismertük személyesen egymást a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület 9. közgyűlésén, melyre meghívást kaptam Dr. 

Kecskés Mihály professzor úrtól a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei testülete akkori megyei elnökétől. A meghívót többször átolvastam, és az a gondolat 

járt a fejemben, hogy fogadjam el a meghívást vagy nem. Arra gondoltam, hogy tele vagyok 

szorongással, kisebbségi érzettel, hogyan fogok ott megjelenni, lesz e egyáltalán a sok híres 

tanult ember között, olyan akivel beszélgetést tudok kezdeményezni. 

Megnyugodtam, amikor a professzor úr az egyik napirendi pontban arról tájékoztatott, hogy a 

Megyei Tudományos Testület azért hívott meg polgármestereket, hogy a maga lehetőségével 

kezdeményezze a megye és a szülőföld fejlődését, ehhez szellemi segítséget tudnak 

nyújtani. Pontosan akkor sem értettem, hogy Vámosatya hogy került képbe, és Vámosatya 

hogyan tud ezzel a felkínált lehetőséggel élni. Végül is egy beszélgetés, találkozás megoldotta 

az aggályaimat és kételyeimet. 

Nem tudtunk semmit egymásról, én nem tudtam azt, hogy Dr. Szabó József János 

hadtörténész, alezredes, tanár Vámosatyának miben tud segíteni, hogyan tudja tudását, 

személyiségét hasznosítani. 
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Találtam egy témát, amelyet a te tudományos munkádhoz közel éreztem, hogy mit tudsz vagy 

hallottál e a középkori Büdy- várromról, amely Vámosatyában található van e valamilyen 

fellelhető dokumentum a birokodba, vagy ha nincs, akkor a minimális leíráson kívül hol lehet 

olyan anyagot, forrást fellelni, találni, hogy minél nagyobb információval rendelkezzünk.  

A beszélgetésünk kapcsán világossá vált, hogy olyan kérdést hoztam szóba, amely neked sem 

volt ismert, hisz az eddigi kutatásaid során nem ezzel foglalkoztál, de azt ígérted, hogy 

megteszed a tőled telhető erőfeszítést, hogy megismerd azt a körülményt, ahol fizikális 

értelemben megtalálható a Büdy-vár, és annak milyen lehetett a korabeli történelmi 

szerepe? 

Nem részletezem ez a találkozás volt az alapja annak, és a kezdete, hogy eljussunk a mai 

napig, mert későbbiek során tevékenyen részt vettél az információk összegyűjtésében 

továbbadásában, sőt mint a település jószolgálati követe figyelemmel kísérted és segítetted a 

kulturális tevékenységünket. 

Hamar felismertem, hogy tudásod, műveltséged, és ehhez párosuló szerény emberséged az 

együttműködésünkben szerepet fog játszani. Felismertem, hogy segítségedre szükség van, 

mert már nincs iskolája településnek és hiányzik az értelmiség. 

A kultúrának nagyon sok összetevője van, annak megvalósítását egy embertől vagy egy 

vegyes összetételű testülettől nem lehet elvárni, hisz az ebben résztvevő embereknek a 

foglalkozása az eddigi életútja nem ezekhez kapcsolódott. 

A kultúra tudást, műveltséget igényel  annak átadása alázattal jár. Annak ellenére, hogy nem 

vámosatyai lakos vagy, de felelősséget vállaltál, hogy a társadalmi élet minden területén meg 

tudjunk jelenni és szebbé, jobbá, ismertté tegyük a falunkat, hogy az itt élők büszkék 

legyenek rá. Mindezekkel hozzájárultál ahhoz, hogy a kulturális téren elért eredményeket a 

Magyar Kultúra Napján 2020-ban Bereg mintafaluja kitüntetéssel ismerjék el. 

Ez egy hosszú 20 éves munkának volt a folyamata, amelyre nagyon büszke vagyok, hisz nem 

nekem, hanem a településnek szólt. 

Én úgy gondoltam, hogy jó érzékkel és bátorsággal vettem a barátomtól igénybe a tudását, 

ismeretét, felkészültségét, mert hamar rájöttem, hogy önzetlen ember és ezek az adottságok 

segítenek abban, ha valami gondolatot szavakba kell önteni, vagy írásban meg akarunk 

jelentetni, tud segíteni. A kiállítások szervezésében annak kialakításában vagy bemutatásában 

számolhattam Rád. 

Felsorolni is nehéz azokat a tevékenységeket, megkereséseket, amiben tudtam segítségért 

fordulni hozzád. Mindig azt mondtad, adjál feladatot, bízzál meg munkával és én 

rendelkezésedre fogok állni. 
Mondhatnám most azt is őszintén, hogy én nem csak éltem, hanem ki is használtam ezt az 

önzetlen felajánlást, mert számíthattam Rád. 

De nemcsak a történésztől, tanártól, nemcsak a nyugalmazott alezredes úrtól és számtalan 

könyv szerzőjétől kaptam segítséget, hanem bízhattam abban, hogy a kedves felesége és 

családja mellette állt, segítette a családi gondok mellett a munkájában, ezért is tudott 

elmélyülni, gondolkodni a falu történelmi múltjának és hagyományainak megismerésében és 

olyan új elképzeléseket, publicisztikai alkotást létrehozni, ami a település rangját, hírnevét 

növeli. 

 

Tisztelt képviselő társak! Tisztelt jelenlévők! 

 

Jó alkalom volt az is, amikor profi módon meg tudtunk jelenni a Vámos Települések 

Nemzetközi Találkozóján, hisz láthattuk, hogy a nyilvánosság előtt senki nem tudott olyan 

előadásokat olyan prezentációs bemutatkozó témákban tartani, mint, ahogyan azt 

Vámosatyát képviselve Dr. Szabó József János tanár úr, a település jószolgálati követe 

megoldotta. 

Szóval számos alkalom volt arra, hogy nemcsak bemutassa Vámosatyát, hanem történelmi 

múltjával és hagyományaival népszerűsítse. 
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Ebből a célból készült el Vámosatya monográfiájának első és második kötete, amely attól is 

külön érték, hogy a település 700 éves évfordulójára a születésnapra lett kész, amely 

személyesen a  polgármestert érinti, amit nagyon köszönök. 

A mostanra elkészült két könyv, nemcsak itthon hanem hazánkon kívül is megállja 

tudományos alapossága miatt a helyét.  

A település 700 éves történelme, egy-egy társadalmi rendszerbe szedve nagy érték. A 

történelmi és társadalmi folyamatok bemutatása mellett a település helyi szokásának, 

hagyományának, gasztronómiájának összegyűjtése, rendszerbe szedése is nagyon fontos érték 

Vámosatyának pedig felbecsülhetetlen kincs, hisz évtizedek múlva vagy 50 év múlva 

lehetséges, hogy a település fennmaradásának egyik záloga. 

Könyv formájában pedig egy olyan publikáció, amely az érdeklődőknek nemcsak érdekes 

olvasmány, hanem tanulmány és információ, Bereg számára pedig egy lehetőség annak 

bemutatására, hogy milyen társadalmi környezetben milyen életformában élték az itt élő 

emberek mindennapjaikat. 

Ma környezetünkben sokan szeretnének foglalkozni a településük múltjának kutatásával, 

bemutatásával, amihez nem tudnak megfelelő hiteles forrásanyagot összegyűjteni és nem 

rendelkeznek olyan hihetetlen tudással, ismerettel, mint Dr. Szabó József János hadtörténész, 

akinek a munkáját most ezen a kis ünnepségen a díszpolgári cím átadásával ismerjük el. 

Igen, ez az elismerés annak szól, aki tevékenységével az adott községért kimagaslóan 

sokat tett, olyat, amire az itt jelenlévők, büszkék. 

Én úgy gondolom, hogy ebben a járványos időszakban településünknek legjobb orvossága a 

két könyv, amely tudatja, hogy Beregben kulturális téren Vámosatyának megkerülhetetlen 

szerep jut és alkalmas a település történelmi értékeink, hagyományainak, gasztronómiai 

szokásainak megismertetésére. 

A tanár úr, és kedves családjának különösen kedves feleségének jó szándékáról nincs, és nem 

is lehet kétségünk. 

Ezt nemcsak a két könyvnek a tartalma fejezi ki és az általam elmondottak, hanem az, hogy a 

két könyv kiadásához olyan szerkesztőt talált, aki magáénak érezte a feladatot, ez 

megjelenik a könyvnek a formai és kivitelezési munkáiban, amiért külön elismeréssel 

szeretnénk szólni. 

Nos, ezeknek az értékeknek a részese Dr. Szabó József János hadtörténész, tanár, 

nyugalmazott alezredes, akire az itt jelenlévő képviselő testülettel együtt büszke vagyok, és 

ezért lett Vámosatya 3. díszpolgára és a díszpolgári cím birtokosa, melyről szóló oklevelet, 

tárgyi ajándékokat ezekben a percekben átadhatom. 

Engedtessék meg Nekem, hogy a kedves barátomnak külön köszönetet mondjak azért a 

figyelmességért, amellyel személyem iránt is volt, hogy minden igyekezetével igyekezett ezt a 

könyvet illetve könyveket megírni, megszerkeszteni, közben járnia a kiadónál, hogy a 

település 700 éves évfordulója mellett a polgármester 70. születésnapját is tudja 

köszönteni. Köszönöm a gondos figyelmességet és a kedves szavakat, az ajándékot, ami 

nagyon tetszett, nem mindenkinek adatik ilyen lehetőség, hogy egy együttes ünnepélyes 

pillanat a személyének is szól, mint Nekem Vámosatya polgármesterének, amiért nem 

tudok eléggé hálás lenni akár a sorsnak és kedves családomnak. 

Kívánom azt, hogy az életünkben még sokszor találkozzunk, a kedves családunknak, és az itt 

lévő képviselő társaknak, munkatársaknak gyakori vendége legyen a boldogság, és sokáig 

dolgozzunk még erőben, egészségben.  

Engedtessék meg nekünk az itt jelenlévő képviselő testületi tagoknak, jegyzőnek és 

aljegyzőnek, hogy a díszpolgári címmel járó oklevelet, tárgyi ajándékokat átadhassuk. 

Köszönöm a figyelmet! 

Vámosatya, 2021.04.26. 

Tisztelettel 

Szász József 

polgármester 
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A 3. díszpolgár és felesége, Márta asszony. 

 

 
 

A monográfia 2. kötete, amely a polgármester 70. születésnapjára készült el. 
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A képviselőtestület és a polgármester közvetlen munkatársaival. 

 

 
 

Dr. Szabó József János a 3. díszpolgár és Szász József polgármester. 
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A feleségekkel. 

 

 
 

A jegyzővel és aljegyző asszonnyal. 
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Morvai András alpolgármesterrel, aki a polgármesetrrel együtt a 7. ciklusát tölti. 

 

 
 

Szoták Erikával és Révész Ferenc falugondnokkal, akik a látványtárak gondozói. 
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A polgármester úr hivatali munkatársaival. 

 

  
 

A díszpolgári pecsétgyűrű és kitűző, a címer alján a 3-as számmal. 

 


