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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Füzesabonyiak!

Most, mire a Füzes Krónika ez évi utolsó számát a kezükbe vehetik Tisztelt Olvasóink, addigra már Advent utolsó vasárnapja fog ránk köszönteni. Még néhány nap, és itt a Karácsony! Egy nehéz, esemény dús esztendő vége felé közeledünk.
Volt itt nemzetközi válság, parlamenti, és helyhatósági választás, ebből is adódóan számtalan viszály, és acsarkodás. A természet sem volt kegyes hozzánk az idén – gondoljunk csak a
rengeteg csapadékra, az iszap katasztrófára! Sokan nagyon nehéz helyzetbe kerültek honfitársaink közül szerte az országban,
és talán itt városunkban is! Kérem Önöket, hogy Karácsony éjjelén gyújtsanak egy gyertyát azokért, akiknek 2010 inkább fájdalmat, és bánatot hozott az öröm helyett! Lobogjon a láng a
már csak lélekben köztünk lévő szeretteinkért is! Költözzön lelkünkbe és otthonunkba e szent napokon béke, szeretet és boldogság! Fordítsuk most valamennyien szebbik arcunkat azok
felé is, akiket esetleg valamiért kevésbé kedvelünk! A 2011-es
esztendő pedig legyen Olvasóink számára sikeres és eredményekben gazdag!

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

CIVIL
KARÁCSONY
Füzesabony, Közösségi Ház
2010. december 18. szombat

9.30-12.00 Karácsonyi kézműves műhely, játszóház
„Süt a mama - sütök én is”
Süti és mézeskalács sütőverseny - korhatár nélkül.
Nevezni egy tányér (kb. 15-20 db) édes, vagy sós
süteménnyel lehet, amit kérünk december 18-án
reggel 9.30 óráig leadni a Közösségi Házban.
A cukrászokból álló bíráló bizottság dönti el, ki lesz

Füzesabony legjobb süteménykészítője!
15 órától:

Pöttömke Óvoda - Dinnye csoport
Kaláris Néptáncegyüttes
Hétszínvirág Óvoda - Hagyományőrző csoport
VIK Alapfokú Művészeti Iskola
Hip-Hop bemutató
Nagy Csaba hegedűművész és együttese
16.30 Eredményhirdetés és díjátadás
Gulyás László polgármester pohárköszöntője
18.00 Cantandó Kamarakórus
adventi koncertje a templomban
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Zeneiskola növendékei voltak

Nagy Csaba
A magam, és az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület tagjai nevében
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és
Boldog Új Évet kívánok a
Füzes Krónika minden olvasójának!

BÚÉK 2011!!!

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

A zene szeretete kódolva van az ifjú művészben. A füzesabonyi zeneiskolától a debreceni filharmonikusokig vitte. Sikeres
koncertek Európa szerte. Van még tovább?
- Hogyan kerültél kapcsolatba zenével, és mikor lettél a füzesabonyi zeneiskola diákja?Melyik volt az a hangszer, amelyen az alapokat megtanultad?
- Hatéves koromban anyai nagyapámnál Dormándon egy
cselló állt a sarokban, (Nagy D. Katinka hangszere volt), amelyet a papának hoztak javításra és én kértem, hadd próbáljam
ki. Szüleim látták rajtam, hogy mennyire tetszik nekem és le
sem akarom rakni. A szüleim a hegedűt ajánlották, mivel mindkét nagyapám hegedűs volt. 1989-ben beírattak a füzesabonyi
városi zeneiskolába és innen indult pályafutásom.
- Kik voltak azok a tanáraid, akikre szívesen emlékszel vissza?
- Vőfély Máriánál kezdtem, majd Kiss Zoltán irányítása alá
kerültem, aki később Hatvanba ment dolgozni, így ismét új
(folytatás az 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

tanárom lett, Bányiné Szarvas Márta, akire szívesen
emlékszem vissza. A hegedűórákon kívül hétvégenként is foglalkozott velem.
Igaz, szigorú volt - aminek kisgyermekként egyáltalán nem örültem-, de
megérte, hiszen így kerülhettem zenei pályára. Neki
sokat köszönhetek, hiszen
ő készített fel a felvételire illetve több versenyre is.
Több vonósversenyen dobogós eredményt értem el.
Még általános iskolás voltam, amikor az
Országos Ki Mit Tud-on a televíziós válogatásig jutottam és örömmel mondhatom, hogy a zongorakísérőm Nagyné Rózsa Zsuzsanna, a füzesabonyi Városi Zeneiskola igazgatója volt.
-Családi hagyomány a zene tekintetében?
-Mindkét nagypapám prímás volt, illetve édesanyám testvérei játszottak hangszeren. A nagyszülők autodidakta módon tanultak meg játszani, nem klasszikus zenét, hanem cigányzenét, operetteket, az ő korukban divatos slágereket játszottak. Szerintem
különbséget kell tenni a klasszikus zene és
a cigányzene között például, de úgy gondolom minden műfajban lehet a legmagasabb
fokon interpretálni.
-A zeneiskola és Füzesabony után merre
folytattad a pályát?
-Az általános iskola befejezése után nem
volt kérdés, hogy csakis zenei területen folytatom tanulmányaim. A debreceni Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában
tanultam tovább, ahol Pallagi Tamás volt a
tanárom 4 évig. Nagyon sok szép emlékem
van ebből az időből, hiszen én voltam a szakközépiskola koncertmestere. Nyaranta több
alkalommal vendégszerepeltünk Svájcban,
Romániában, hazánk nagyobb városaiban.
Majd 2000-ben felvételt nyertem a Debreceni Zeneművészeti Főiskolára, Alexáné Kardos Ildikó osztályába és mindössze harmadik évfolyamos voltam, amikor hivatásom
mérföldköveként említhetem, hogy felvételt
nyertem a Debreceni Filharmonikus Zenekarba, ahol azóta is dolgozom. 2004-ben diplomáztam Főiskolai Tagozaton, majd felvételiztem egyetemi szintre. 2006-ban Zs. Szabó
Máriánál végeztem egyetemi tagozaton. Erre
a hegedűművész diplomára azért is büszke
vagyok, mert a Debreceni Filharmonikus Zenekar kísért. Brahms : D-dúr hegedűversenyét játszottam. Nagyszerű élményt nyújtott ez
a koncert. A zenekarral számtalan országban vendégszerepeltünk, így többek között
Ausztriában, Németországban, Törökországban, Lengyelországban, Romániában, Franciaországban már 5 alkalommal koncerteztünk, hogy csak néhányat soroljak föl. Magyarországon sok-sok kiemelkedő eseményen, rendezvényen szerepeltünk (Művészetek Palotája, Mátyás templom, Nemzeti, Budai Várban, Margitszigeten stb.) Több kurzuson is részt vettem, amit világhírű művészek
vezettek, pl. Takayashi Vanini a Tókiói Egyetem professzora, vagy például Perényi Eszter
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a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanszékvezetője.
-Milyen elismerésekkel
dicsekedhetsz?
-Általában azt mondjuk,
hogy a legnagyobb elismerés a közönség tapsa, amiből bőven kijut minden alkalommal
valahányszor
színpadra lépünk. Egy emlékezetes koncertről szeretnék szólni, Svájcban Sion
városban koncertmesterként játszottam, amikor a
világhírű Ruha István fia,
Stephan Ruha vezényelt.
A koncert végén pedig gratulált a magyar
származású szintén világhírű Varga Tibor is.
-Mit üzensz a jelenlegi zeneiskolásoknak? Kitartás, célkitűzés tekintetében?
-Aki ezt a pályát választja, annak számolni kell azzal, hogy minden nap több

órán át gyakorolni kell,mert a sikerhez ez
az út vezet. Vallom, hogy a zenei és még
sok más pályán való helytálláshoz és eredményességhez legfontosabb dolog a kitartó
szorgalmas munka. Végül pedig egy kis idézettel üzennék a jelenlegi Művészeti Iskola
tanulóinak, és kérem fogadják meg!
„Mindegyik ember szívében dal van,
és a saját énekét hallja minden dalban.
És akinek a szívében is szép az ének,
az hallja mások énekét is szépnek.”
Furcsa, hogy Nagy Csaba művészetét
még alig hallhattuk városunkban. A III. Füzes Fesztiválon egy rövid bemutatkozó erejéig megcsodálhattuk virtuóz hegedűjátékát. Azonban most első ízben hosszabban is
hallgathatjuk Csaba profizmusát december
18-án délután a városi Civil karácsony rendezvényen, az ünnepi műsor keretén belül a
Művelődési Házban. Hallgassák meg minél
többen! Érdemes.
-mrzs-

Mi történt a választások óta?
Interjú Sós Tamás országgyűlési képviselővel

A Füzes Krónika olvasói előtt jól ismert Sós
Tamás neve, hiszen mint Heves Megye Közgyűlésének elnöke, már többször is nyilatkozott lapunknak, illetve megtisztelte jelenlétével minden alkalommal az ÖFE Füzes Fesztiválját. Részben a sajtóból értesültünk róla,
hogy az októberi választásokat követően nem
sokkal lemondott közgyűlési mandátumáról,
és az MSZP elnökeként, valamint országgyűlési képviselőként politizál a jövőben. Szerkesztőségünk arról érdeklődött, hogyan értékeli a választások óta eltelt két hónapot Sós
Tamás képviselő úr Heves megyében, és szűkebb pátriánkban - Füzesabonyban?
Az MSZP jelenleg Heves megyében a
második legnagyobb párt, és egyben a legerősebb ellenzéki erő. Jobb eredményt értünk el az országosnál, azonban a korábbi
önmagunkhoz képest sajnos egyértelműen
visszaestünk. Fontosnak tartom, hogy mint
listán bekerült képviselő, egész Heves megye – ezen belül természetesen Füzesabony
- érdekeit képviseljem a parlamentben. Politizálásom során koncentrálni kívánok a parlamenti munkámra és a szocialista pártelnöki funkciómra egyaránt. Ebből adódik, hogy
korábbi felvetésem alapján egy szélesebb
körű munkamegosztást tartok fontosnak a
szocialista párton belül itt a megyében, és
ezért mondtam le közgyűlési mandátumomról. Annak örülök, hogy négyen kerültek be
az MSZP részéről a Közgyűlésbe, így itt is a
második legnagyobb ellenzéki párt lettünk.
Konstruktív munkára törekszünk, ezért a
megítélésünk szerint lakosság egészét pozitívan érintő szakmai dolgokat támogatni
kívánjuk. Személy szerint azt vallom, mindenkivel össze kell fogni, aki a térségért –
ezen belül Füzesabonyért is – jó értelemben
tenni kíván! Ugyanakkor az igazságtalanság
ellen határozottan fel kívánok lépni, hiszen
felháborítónak tartom, ahogyan napjainkban gyakran ok nélkül meghurcolnak embereket! Füzesabony vonatkozásában örülök

az Összefogás Füzesabonyért Egyesület választási sikerének! Az ÖFE révén olyan hiteles emberek kerültek be megítélésem szerint
a város képviselő testületébe, akik már eddigi munkájuk során is bizonyítottak jó értelemben a településért való elhivatottságuk
tekintetében! Ezen túl biztos vagyok abban,
hogy mint szakemberek is hasznos elemei
lesznek a város új vezetésének. Azt gondolom, hogy az ÖFE szakmai alapon politizál.
Gulyás László, Sipos Attila, és Wenczel Árpád önkormányzati téren már korábban is
bizonyítottak, és most őket erősíti majd a civil szervezet részéről Márkus Róbert Zsolt
is. Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület céljai nagymértékben azonosak az én ars
poeticámmal. A legfontosabb az összefogás
annak érdekében, hogy Füzesabony, és az itt
élő emberek boldoguljanak, gyarapodjanak,
gazdagodjanak, és ennek kapcsán komfortérzetük javuljon. Úgy vélem, az ÖFE megválasztott négy jelöltje ezt a célt kívánja szolgálni. Ezért támogatta kampányukat az MSZP is. Nehéz örökséget vettek át,
de már az elmúlt hetekben is bizonyították,
hogy nagy munkabírással mindent megtesznek annak érdekébe, hogy jó gazdái legyenek Füzesabonynak! Tudom, hogy milyen
sok napirendi pontot tárgyaltak meg e rövid
idő alatt, hiszen mások mellett polgármester úrral volt alkalmam áttekinteni a hely2010. DECEMBER 17.

zetet. Jól ismerem az ÖFE megválasztott
képviselőit, és az ő munkájukat is kívánom
majd lehetőségeim szerint segíteni a füzesabonyi lakosság érdekében. Fontosnak tartom leszögezni ezen felül azt is, hogy függetlenül attól – ki mit gondol a világ dolgairól, én szívesen meghallgatok mindenkit, és ha tudok, akkor természetesen segítek! A www.sostamas.hu web oldalon az érdeklődők tájékozódhatnak politizálásomról,
illetve azt is olvashatják, hogy mikor és hol
vagyok elérhető. Kérdéseiket, észrevételeiket szívesen fogadom! Legutóbb a 31-es, és
a 33-as út korszerűsítése érdekében tettem
lépéseket, a Füzesabonyt is érintő területen.
A Köztársasági Költségvetés előkészítésében aktívan részt veszek. Egyik fő területem
a parlamenti munkám során a szakképzés.
Minden hét első három napját Budapesten
töltöm, míg a hét második felében általában
vidéki rendezvényeken veszek részt. Tervezem, hogy a korábbiakhoz hasonlóan évente
legalább egy alkalommal a Füzes Krónika
olvasóit is tájékoztathatom majd munkámról, illetve személyesen lakossági fórumok,
vagy más egyéb események kapcsán személyesen is készséggel fogadom a kérdéseket,
észrevételeket! Lehetőségeim szerint törekszem arra, hogy segítsem az ÖFE képviselőinek a településért folytatott munkáját, és a
füzesabonyi emberek érdekeinek, életkörülményeinek kedvező alakulását! E gondolataim jegyében kívánok a Füzes Krónika hasábjain Füzesabony polgárainak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket, és Sikeres Új Esztendőt 2011-re!
Köszönöm képviselő úrnak a nyilatkozatát, és elképzeléseinek megvalósításához
sok sikert, valamint jó egészséget kívánok a
parlamentben és itthon - Heves megyében egyaránt!
Wenczel Árpád
felelős szerkesztő

Húsvéti utazás
2011-ben Füzesabonyból!

PILLANTÁS AUSZTRIA ÉS
NÉMETORSZÁG MESÉS
TÁJAIRA ÉS KASTÉLYAIRA

Három éjszaka, négy nap. Megtekintjük többek között a melki apátságot; Hitler egykori vendégházát, ellátogatunk
Salzburgba, Mozart szülővárosába, megnézzük a Swarowski-kristály kiállítást.
Látogatást teszünk II. Lajos bajor király kastályaiban, a Linderhof-i kastélyban és a mesekastélyként elhíresült
Neuschwanstein kastélyában.
Megtekintjük München nevezetességeit is.
Részvételi díj: 57.900 Ft/fő, mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a reggeli és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a belépőjegyek és az
utasbiztosítás díját, valamint a fakultatív
program árát.
Indulás: 2011. Húsvét.
Szállás: panzióban,
2-3 ágyas szobákban, reggelivel.
Utazás: kényelmes autóbusszal.
Bővebb felvilágosítás: (70) 364-20-19
Részletfizetési lehetőség!
2010. DECEMBER 17.

Megyei kitüntetés a diáksport
elkötelezettjének
Takács Péter testnevelő tanár a diáksportban
végzett munkájáért, megyei elismerésben részesült. Mióta tevékenykedik sportterületen?
Hogyan kezdődött a sporthoz való kötődése?
Már gyermekkoromtól kezdve közel állt
hozzám a sport, a mozgás. 1979-ben végeztem a Comenius Tanítóképző Főiskolán, Sárospatakon, ahol Testnevelés Szakkollégista voltam és három éven keresztül kiemelten foglalkoztam a testnevelés tanításával
alsó tagozaton. Az itt tanító főiskolai tanárok
megszerettették velem a testnevelés tanítását,
így jelentkeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés szakára, ahol
1983-ban szereztem oklevelet. Azóta tanítok
testnevelést, előbb Poroszlón, majd 1990-től
Mezőtárkányban (1985-1990-ig Füzesabony
városi úttörőelnök voltam).
Melyek voltak pályafutása során a legemlékezetesebb események?
Egy nap sem telik el emlékezetes esemény nélkül, egy-egy jól sikerült tanítási óra
ugyanolyan boldogsággal tölt el, mint a pályám kezdetén. A legbüszkébb talán a különböző versenyeken elért eredményeinkre vagyok. Hogy ezeken a helyezéseknek az értékét láthassuk, néhány mondatban bemutatnám, hogy milyen versenylehetőségek vannak, voltak hazánkban az iskolások számára. A Magyar Diáksport Szövetség a tanulók
sportversenyeit szervezi, koordinálja, területi, megyei és országos szinten. A füzesabonyi körzetben főleg labdajátékokban és atlétikában rendezünk alapfokú és felmenő rendszerű versenyeket. Kollégámmal, Tóth Imrével közösen felkészített diákjainkkal lehetőségeinkhez mérten részt veszünk ezeken, elsősorban az atlétikai versenyszámokban. Ennek két oka van: a labdajátékoknál egy csapat kialakításához fontos, hogy az adott korosztályból megfelelő számú tanuló álljon
rendelkezésre; ezt egy 170 fős tanulói létszámú általános iskolából nehezebb kivitelezni, mint mondjuk egy 600 fősből. Nagy dolognak tartottam, mikor a felmenő rendszerű
diákolimpián 3. korcsoportban (6. osztály) a
füzesabonyi körzetből mi jutottunk el a megyei döntőbe leány kézilabdában. A létszám
mellett a tornaterem hiánya is nagy nehézséget okoz a testnevelés tanításában. A másik
ok az, hogy már a pályám kezdetén is az atlétikát találtam a legalkalmasabbnak arra, hogy
a gyerekeknek mind mentálisan, mind pedig
testileg jó alapot adjon a felnőtt létre. Az atlétika természetes mozgáson alapuló sportág,
melyhez ügyesség, bátorság és kitartás szükséges. Ezért is örültem annak a lehetőségnek, amikor a kormány 1998-ban létrehozta
a Nemzeti Atlétikai Programot (NAP), melynek célja az utánpótlás nevelés volt. Rengeteg tanuló vett részt a versenyeken, nemritkán 30-40 fővel képviseltette magát az iskola. Nagy öröm volt látni, amikor a buszon hazafelé menet az összes gyerek nyakában ott
lógott az érem. Ennek a programnak a keretében értük el első nagy sikerünket. Ek-

kor az iskola egyik diákja, Vass Adrienn az
1999-2000-es tanévben, a 3. korcsoportban
négy tusában a megyei fordulót megnyerve
eljutott az országos versenyre, amely Zalaegerszegen került megrendezésre, ahol egyéni összetettben 8. helyezést ért el. Az azon
a napon átadott atlétikai pálya szépsége, valamint a verseny légköre megerősített abban
a hitben, hogy érdemes a gyerekekkel ilyen
szinten foglalkozni.
Gondolt-e már arra, hogy szakmai tudását, tapasztalatát Füzesabonyban is kamatoztatja? Hallhatnánk további terveiről?
A munkánkat, a munkámat a mezőtárkányi
általános iskola régóta elismeri és honorálja: több alkalommal pénzjutalomban részesültem, falunapon emlékplakettet kaptam,
2003-ban a diákszövetség elismerési ünnepségén vettem részt az iskola igazgatójával
Nyeste Sándornéval. A tanulók felkészítését
a mindennapos testnevelés tanításának keretén belül a délutáni sportfoglalkozásokon
végezzük kollégámmal, Tóth Imre testnevelő tanárral, hiszen ezek közös eredményeink.
Az országos versenyekre nagy örömmel kísért el bennünket az iskola vezetése, valamint
többször a falu polgármestere, Tóthné Szabó
Anita. Az intézmény megbecsült pedagógusaként nem kívánom azt elhagyni. A megkezdett munkát szeretnénk folytatni; a tehetséges gyerekeket kiemelni, felkészíteni versenyekre, az „átlagos” képességűeknek pedig
átadni a sport és a mozgás szeretetét.
Nagyné Váradi Anna

Füzesabonyban,
a Baross G. 8/A sz. alatt
megnyílt a

Király Pizza Étterem!
Igényesen kialakított környezetben, folyamatos kedvezménnyekkel,
minden kedves itt fogyasztó vendégünket sok szeretettel várjuk.
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Országosan elismert közművelődési szakember:

Nagyné Váradi Anna
számomra ez a természetes. Örülök, ha
bárkinek segítségére lehetek. Előfordul,
hogy nem csak szakmai kérdésekkel keresnek meg, hanem magánjellegű dolgokkal is. Ilyenkor útbaigazítással szolgálok, hogy ki az, akihez fordulhat az adott
problémával. Mindig jóleső érzéssel tölt
el, ha visszajelzést kapok arról, hogy közreműködésemmel sikerült valamit megoldani, elérni az adott embernek, vagy szervezetnek. Sajnos egyre kevesebb a segíteni akarók száma, ismert a mondás „dögöljön meg a szomszéd tehene is…”
-Munkád kapcsán melyik az a terület,
amellyel a legszívesebben foglakozol, ami
valami miatt elsőséget élvez?
-A közművelődés, a művészeti területek, a hagyományok megismerése- ápolása leginkább, ami közel áll hozzám. Szívesen vagyok részese ezeknek a területeknek úgy is mint egy-egy rendezvény megálmodója, megvalósítója, de úgy is mint
passzív befogadója. Néhány emlékezetes
feladat: népművészeti értékek megismertetése, közreadása, hagyományápolás, kiállítások, kézműves bemutatók, „Viseletek régen és ma”
országos konfeKellemes karácsonyt, és egészségben
rencia és divatbemutató, nyugdíbővelkedő új esztendőt kíván a
jas és gyermekFüzes Krónika minden olvasójának az
színjátszó találkozó, vers- és mesemondó versenyek,
táborok, kulturális fesztiválok, különböző koncertek és még sorolAgria Ügyelet:
hatnám. Szokták
hogy a
Egy évtizede a betegellátás szolgálatában! mondani,
mi munkánk szórakozás minden
150 ezer Heves megyei lakos ellátása!
nap, nekünk már
Több, mint 250 ezer orvos-beteg találkozás! nem kell ilyen alkeresFolyamatosan javuló infrastrukturális ellá- kalmakat
ni. Én nem így vagyok ezzel. Szítás, szakszerűség, pontosság, empátia!
vesen járok színházba, kiállításAz Agria Ügyelet Kft. rendelési ideje
ra, koncertre vagy
akár táncos renFüzesabonyban:
dezvényre.
00 00
Munkanapokon: 16 -8 -ig
-Legutóbb milyen tárlatot teMunkaszüneti és ünnepnapokon:
kintettél meg, mit
láttál színházban
800-800 (24 óra)

Nagyné Váradi Anna -az ÖFE tagja- október 23-a alakalmából magas állami kitüntetést vehetett át. Az országban évente néhány szakember kaphatja a
Wlassics Gyula-díjat. A díj azon a közművelődés területén dolgozó szakembereknek adható kitüntetés, akik a művelődésben új módszerek kidolgozásával, alkalmazásával és elterjesztésével kiemelkedő
eredménnyel szolgálták a modern művelődést és a művészi ízlés fejlesztését.
-Te mindig segítesz másoknak. Fiataloknak, időseknek, pedagógusoknak, diákoknak, kistelepülésen élőknek, nagyvárosiaknak… Mit jelent számodra a segítés, a segítség?
-Szokás, hogy különböző feladatok
kapcsán analízist készítünk. Legtöbbször
a SWOT analízist alkalmazzuk: megnézzük melyek az erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink és sorra vesszük a kockázatokat, veszélyeket. Nos, így van ez
nálam is. Egy-egy nagyobb feladat kapcsán sorra veszem ezeket. Ha segítséget
kér tőlem bárki, természetesen készségesen álltam és állok rendelkezésre, mert

Agria Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Kft. minden munkatársa.

mint magánember, nem mint közművelődési szakember?
-Az utóbbi időben is akadt ilyen bőven. Óriási élmény volt az Ópusztaszeri
Történelmi Emlékparkban tett látogatás: a
Feszty-körkép: A magyarok bejövetele lenyűgöző körkép-festmény megtekintése,
a munkámhoz is kapcsolódó kisvárosi és
nagyvárosi viselettörténeti kiállítás vagy
a jurtákban látható tárlatok. A napokban
a Bartakovics Béla Közösségi Házban a
Nagymama virágoskertje c. foltvarrós kiállítást illetve Egerben a Buttler-házban
Jó ruhában járni kelni c. viselettörténeti kiállítást néztem meg. Színházban legutóbb a Selyemcipő darabot láttam Egerben, Budapesten iparművészeti kiállítást
tekintettem meg. Ha üdülni megyek, akkor is első dolgom felderíteni, hogy milyen látnivaló van az adott városban.
-Amikor megtudtad, hogy díjazott
vagy, mit éreztél, hiszen a Wlassics Gyula-díj a szakmádban az elérhető legnagyobb elismerés!
-Valóban, a Wlassics Gyula-díj a közművelődési tevékenység legmagasabb
fokmérője. Nagyon boldog vagyok, hogy
30 éves munkám elismeréseként az idén
nekem is megítélték ezt a kitüntetést. Ez
további lendületet ad ahhoz, hogy szakmai felkészültségem, tapasztalatom a közösség javára fordítsam. Természetesen
sokat jelent számomra ez a díj, de az is
sokat jelent, ha elismerő visszajelzéseket
kapok emberektől, közösségektől a munkámmal kapcsolatban.
További eredményes munkát, sokak által látogatott rendezvényeket kívánunk, és
őszintén gratulálunk az elismeréshez!
-márkusrzs-
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