
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.” 
 

 
 

Impresszum: 
Nagy Gáspár Művelődési Központ 

 
 
 

9800 Vasvár, Bartók Béla utca 4. 
tel: +3694573070 email: info@ngkk.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatók: 

Nemzeti Kulturális Alap, 

 

Nagy Gáspár Művelődési Központ, 

 

Kám, Nagytilaj, Bérbaltavár és Döröske 
Önkormányzata, „MozduljunKám” Egyesület 

Vasi Őrtüzek

vándorkonferencia

2020

Zsennye

Nagytilaj

Kám

Vasvár
 

 
 

Vasi Őrtüzek 
irodalmi  

vándorkonferencia 

 

 

 

 

20. február 13-14. 

Zsennye Döröske 

Nagytilaj Bérbaltavár  

Kám Püspökmolnári 

Vasvár 
 



 

 „Miért vándorlunk?”  
 Évente felvetődik, hogy feszes a program a több 
helyszín miatt. Valóban így van és sokat is kínlódunk 
a szervezéskor emiatt, hogy miként döntsünk. Idén 
egy újabb helyszínnel, bővülünk. A versek szolgálják 
azt a nemes ürügyet, hogy a magyar vidék kicsi 
falvaiba néhány percre emelkedettebb szellemiség 
jelenjen meg oly módon, hogy ehhez minél nagyobb 
számban az ott élőknek legyen tevőleges 
cselekedete és részvéte. Úgy gondoljuk, hogy ha 
néhány emberrel ismét bővül a VERS miatt a 
minőségi kultúrához való viszony, akkor meg kell 
tenni a „Vándorlást”. Akik erre szövetkeznek, e két 
napban készüljenek testben és lélekben, hogy 
Vándorolni kell, hogy minél többen találkozzunk a 
VERSben. Tartsanak velünk.  A vándorgazdák 
nevében: Gergye Rezső 

 

  Zsennye   2020. február 13. 

17.00  
 Békássy Ferenc sírhelyénél 
 Közreműködik: Joós Tamás, énekmondó 
 

17.30 
  Gondolatok és vita versszerető 
 emberekkel, de nem csak a versről 
 „Nem mondunk csütörtököt”   avagy  
 „..bolond aki nem az örök életre rendezkedik be……”  
 vezeti: Merklin Tímea, újságíró és katalizátor 
 

19.00 
Versek a meghívott költők 
tolmácsolásában – román és magyar nyelven 

20.00 
 Vacsora 
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Bérbaltavár
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Püspökmolnári
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Döröske   2020. február 14. 
10.00 

„Versek mérlegen” 
Performansz 
 

 Benkő Gyula színész kapcsolódása Döröskéhez 

Nagytilaj  
11.30 
 Nagy Gáspár nyughelyénél 
 Devecseri Zoltán, költő emlékezik a pályatársra 

Bérbaltavár   
12.30 
 Nagy Gáspár szülőházában  

Csider Sándor saját verseivel tiszteleg az egykori 
évfolyamtárs előtt 

3.00 
 Ebéd 

 

Kám   
 

4.00 
Koszorúzás Kisfaludy Sándor 
emlékműnél 
Köszöntő: Tausz István helytörténész 

 

Püspökmolnári  
15.00 
 Kristóf Ágota „gyökereiről” 
 Kuglics Gábor, helytörténész beszél 

 

Vasvár 
17.00 

Hamvas 
és műve című 
Weiner Sennyey Tibor
és Dr.Petneházi Gábor 
beszélgetnek

  

18.30 
 Vacsora és „Hamvasvári” borkóstolás
 Varga Zoltán borásszal
 

20.00 
 Elköszönés
 

Békássy Ferenc: Ének 
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Vasvár - Könyvtár 
 

Hamvas Béla Ezerarcú és egyszerű élete 
és műve című könyvének bemutatója 
Weiner Sennyey Tibor költővel,  Dr.Fűzfa Balázs 
és Dr.Petneházi Gábor irodalomtörténészek 
beszélgetnek 

 

 
Vacsora és „Hamvasvári” borkóstolás 
Varga Zoltán borásszal 

 
Elköszönés 

Békássy Ferenc: Ének /részlet/ 

Elmegyek, talán 
Vissza se térek; 

Hamarosan elmúlik, 
Fiatalon elmúlik, 
Belőlem az élet. 

 

Régi időkben 
Harcba ha szálltak, 
Vig urak, hős urak, 
Sírtak az asszonyok 

Akkor utánok. 
 

Uj idők járnak... 
Bárki akarja, 

Hiába, mégis csak, 
Mennek a férfiak 

Most is a harcba!... 

Vasi Őrtüzek  Vasi Őrtüzek  


