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Közösségteremtő írott műfajok

Kalendárium – Ki Kicsoda Vésztőn?
A  Vésztői Kalendárium Baráti 

Kör a település egyik legidősebb 

civilszervezete, melyet 1992. április 

7-én jegyeztek be a Gyulai Bírósá-

gon. 2013-ban felmerült az igény 

egy helyi jelentőségű személyek 

nevét tartalmazó lista összeállítá-

sára. Az anyagok összegyűjtéséhez, 

az interjúk, illetve a hozzájárulások 

beszerzésére igényeltük a kulturá-

lis közfoglalkoztatásban dolgozó-

kat. A  2014 decemberében megje-

lenő kalendáriumba több mint 200 

név, illetve a személyek munkássá-

gát tartalmazó szöveg is a rendel-

kezésünkre állt, melyet ezek a fi ata-

lok állítottak össze.

Arató Imre
(Hegyközkovácsi, 1923 – Vész-

tő, 1984)

Nagy Imreként született a mai 

Románia területén. Az ottani tör-

vények szerinti kötelező 10 osztá-

lyos általános iskolát ott végezte 

10-es osztályzattal. 1940-ben egy 

véletlen baleset következtében 

egyik szemére teljesen elvesztette 

látását. Ettől kezdve még nagyobb 

volt a bizonyítási vágy benne. 

A  magyar-román határ lezárása 

után illegálisan került Vésztőre, 

ahol Szűcs Gáborné (Arató Zsófi a) 

édesanyjának testvére (édesany-

ja: Arató Erzsébet) vette pártfogá-

sa alá, és adta neki az Arató Imre 

nevet. 1945-ben rőfös és divatáru 

kereskedő vizsgát tett és a mai mű-

velődési központ helyén lévő rőfös 

és divatáru szaküzletben volt eladó. 

1950-ben id. Arató Imrénél volt ke-

rékpárjavító inas, majd kitanulta a 

villanyszerelést. 1961. december 

11-én sikeres vizsgát tett és villany-

szerelő mesternek nyilvánították. 

Ettől kezdve Vésztőről és környé-

kéről több éven keresztül voltak 

szakmunkás tanulói. Villanysze-

relőként a KTSZ-ben dolgozott, 

majd kisiparos lett. 1971 és 1973 

között az ÁFÉSZ alkalmazottja, 

1974-től a Vízműveknél karbantar-

tó-villanyszerelő, és haláláig a TSZ 

üvegmosó üzemében dolgozott. 

Amikor a 61. évet betöltötte, azon a 

napon vonult be a kórházba, ahon-

nan már nem tért vissza.

Bak Sándor
(Vésztő, 1926-)

Mezőgazdasági termelőként 

dolgozott egész életében. 20 évig 

fuvarosként dolgozott, lovas ko-

csival vállalt fuvarozást. Nyugdíjas 

éveiben is a mezőgazdasággal fog-

lalkozik. Számtalan elismerésben 

részesült eddigi életében.

Bak Sándorné
Ökrös Irma
(Vésztő, 1927-)

Földműveléssel és jószágne-

veléssel foglalkozott és jelenleg is 

foglalkozik. A szabóságban 20 évet 

töltött el, és közel 840 menyasszo-

nyi ruha elkészítését vállalta. A sza-

bóságból ment nyugdíjba. Ezek 

mellett a Kalendárium Baráti Kör-

ben tevékenykedett, és az ő nevé-

hez kötődik a Páva-kör elindítása is.

Balogh Imre
(Vésztő, 1925 – Vésztő, 2001)

Az általános iskola elvégzése 

után Vizesfásra járt, majd kubikus-

ként is dolgozott. 1955-ben a köz-

ségházára került községgazdaként, 

1956-ban az ÁFÉSZ-nél vállalt mun-

kát. Először a régi piactéren levő 

baromfi felvásárolóba került, ahol 1 

évet töltött, mint felvásárló. Ezután 

a bútorboltban dolgozott nyugdíja-

zásáig. Az ott töltött évek alatt a bú-

torboltot több helyre átköltöztették. 

Volt az ÁFÉSZ udvarán, a  jelenlegi 

Polgármesteri Hivatallal szemben 

(a Kiss-féle házban), üzemelt a Kiss 

Elek féle épületben és végül a Gó-

lyafészek Étterem helyén működött 

bútorbolt. Innen vonult nyugdíjba. 

Az ő lánya az országos asztalitenisz 

bajnok: Balogh Ilona.

Benkóné Domokos 
Zsuzsa
Domokos Zsuzsa
(Vésztő, 1949-)

Általános és középiskolai tanul-

mányait Vésztőn végezte. Nagy sze-

retettel emlékezik első rajztanárára, 

Tóth Erzsébetre, akinek a szakkö-

rén kezdett rajzolni, festeni, s az ő 

ösztönzésére választotta e nemes 

hivatást. A Juhász Gyula Tanárkép-

ző főiskolán szerzett magyar-rajz 

szakos diplomát. A  főiskola elvég-

zése után Vésztőn tanított, közben 

egyetemre jár. Ettől az időszaktól 

kezdve rendszeresen fest és kiállít. 

Gödöllőn szerepeltek először képei, 

azóta számos kiállításon szerepelt 

sikerrel, Vésztőn először 1992-ben.

Bertalan Károly
(Sarkad, 1936 – Vésztő, 1995)

Az iskola elvégzése után előbb 

malomipari és később mezőgazda-

sági technikusi oklevelet szerzett. 

Malomipari tanulmányainak befe-

jezése után molnárként dolgozott 

Sarkadon. Vésztőre 1963 októbe-

rében került, a malom üzemvezetői 

feladatát látta el. 1970-től a Kos-

suth Termelőszövetkezet pártitká-

ra, majd tsz-elnökké választották. 

A  helyi termelőszövetkezetek ösz-

szevonásakor a párttitkári teendő-

ket látta el, majd háztáji ágazatve-

zető és sertésfelvásárló lett.



RENDELJE MEG!
Útmutató a közművelődési 

szakterület megújult jogszabályi 
környezetének alkalmazásához

Hiánypótló ismeretanyagot összegző kötet jelent 
meg a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában. Az 

„Útmutató a közművelődési szakterület megújult jog-
szabályi környezetének alkalmazásához” című kiadvány 
elsődleges célja, hogy közérthető kalauzként szolgáljon 
a települések és a közművelődési alapszolgáltatást vég-
ző szervezetek, intézmények vezetőinek a jogszabályok 
alkalmazásához, másrészről pedig bemutassa a tör-
vénykezést vezérlő, a  mindenkori közösségek szerepét 
megerősítő szemléletbeli fordulatot is. A kötet nemcsak 
sorba veszi a közművelődést érintő jogszabály-módosí-

tásokat, hanem a konkrét feladatokhoz mintadokumen-
tumokat, sablonokat is nyújt.

A  publikáció hasznos sorvezető a helyi közművelő-
dési megállapodás elkészítéséhez a magasabb vezetői 
beosztás ellátására vonatkozó pályázatok kiírásához, az 
éves szolgáltatási terv összeállításához, valamint a kép-
zési és beiskolázási terv elkészítéséhez. Segítséget nyújt 
a költségvetési szerv alapító okiratának és SZMSZ-ének 
elkészítéséhez is. A  módszertani kötet tartalmát foga-
lomtár, valamint a szakterülettel kapcsolatos jogszabá-
lyok gyűjteménye teszi teljessé.
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A Nemzeti Kulturális Alap
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A Tanyamúzeum sparheltje működik – a sütni való tök magáért beszél. 
Rendek Lászlóné Olga fotója.


