
Gondolatok a díszpolgári cím átvételekor 

 

1953-ban jelent meg Ray Bradbury Fahrenheit 451 című sci-fi regénye. A 

regény egy olyan jövőben játszódik, ahol betiltották az olvasást, és elégetik a 

könyveket. Nos, én most éppen az írásaimért érdemeltem ki Vámosatya 

díszpolgári címét. Remélhetőleg nem fog bekövetkezni Bradbury látomása. A 

regény mottója Juan Ramón Jiménez spanyol költőtől származik és így hangzik: 

„451 Fahrenheit-fok – az a hőmérséklet, amelynél a könyvnyomó papír 

tüzet fog és elég. Ha vonalazott papírt tesznek eléd – másra írj!” 

És önök így is tettek: létrehozták a látványtárak és emlékparkok községét. 

Én pedig megtaláltam azt az embert Dr. Gulyás Istvánt, aki ezeket a látványtárakat 

megtöltötte tartalommal. Ezért ő lett Vámosatya második díszpolgára. 

 

Ekkor már volt nyom, amin el lehetett indulni, hiszen a falu közepén lévő 

emlékpark létrehozásával és a Büdy várrom tulajdonviszonyainak jogi 



rendezésével Dr. Berényi László nagy lépéseket tett és kiérdemelte az első 

díszpolgári címet. 

 

A cím felelősség, mert a közösség megelőlegezett a bizalmával és ennek a 

bizalomnak továbbra is meg kell felelni. 

2017-ben a Vámos Települések Szövetsége X. találkozóján Vámosgyörkön 

Vámosatya Jószolgálati Küldötte címmel jutalmaztak, ekkor képviseltem a falut 

a Vámosok Helytörténeti Konferenciáján „Vámosatya a hadat útjában” című 

előadásommal.  

 

A jószolgálati küldött megbízatásnak és minden további feladatnak én 

nagyon örültem, mert ez segített megtalálni a falu jövőjét. Szász József 

polgármester úrral és a képviselő testülettel úgy gondoltuk, hogy ez a jövő a 

múltban rejtezik és nekünk ezt a múltat először fel kell tárni. De ki tárhatná fel, 

ha nem a jószolgálati küldött, aki talán egész életében erre készült, ezért tanult. 

Számos írás született ennek kapcsán, amelyek mind olvashatók a község 

internetes honlapján, majd nyomtatásban és a falu információs tábláin is 



megjelent néhány. Elkészült a község monográfiája is, ami nem ma élő 

személyeknek, hanem a 700 éves településnek állít emléket. 

Én nem Vámosatyáról származom, ám itt születtem és nőttem fel a 

szomszédban, a Szatmári síkon, így itt is otthon érzem magam, örömmel tettem 

és teszek eleget a felkéréseknek. Úgy érzem, ezzel az elismeréssel Vámosatya 

lakosai maguk közé fogadtak. 

Köszönöm Szász József polgármester úrnak, hogy felfedezett, hogy hosszú 

időn keresztül hitt bennem és igényelte segítségemet. 2005-ben látogattam először 

Vámosatyára, 16 évvel ezelőtt. Szász József akkor még csak 54 éves volt, én meg 

52. Ma meg már ő hetven, én meg 68. Hosszú utat tettünk meg együtt és ez idő 

alatt barátság szövődött közöttünk. Kedves feleségemmel már két hete 

személyesen is megköszöntöttük, ám a jókívánságból sosem elég. Isten éltesse 

kedves polgármester úr! 

Köszönetet mondok mindazoknak, akik az idáig vezető úton támogatást 

nyújtottak, mert ilyen sikereket egyedül elérni nem lehet. Így köszönetet mondok 

a község mindenkori vezetésének, intézményeinek, közmunkásainak, akik 

felépítették, vagy felújították azokat az épületeket, amelyek bemutatják a község 

múltját. Köszönetet mondok díszpolgártársaimnak, akik megtöltötték tartalommal 

ezeket az épületeket. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondok kedves feleségemnek, 

amiért nagy türelemmel viseltetett irántam és mindenben támogatta ez irányú 

tevékenységemet. 


