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AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Füzesabonyiak!
Most, mire a Füzes Krónika ez évi utolsó számát a kezük-

be vehetik Tisztelt Olvasóink, addigra már Advent utolsó va-
sárnapja fog ránk köszönteni. Még néhány nap, és itt a Kará-
csony! Egy nehéz, esemény dús esztendő vége felé közeledünk. 
Volt itt nemzetközi válság, parlamenti, és helyhatósági válasz-
tás, ebből is adódóan számtalan viszály, és acsarkodás. A ter-
mészet sem volt kegyes hozzánk az idén – gondoljunk csak a 
rengeteg csapadékra, az iszap katasztrófára! Sokan nagyon ne-
héz helyzetbe kerültek honfitársaink közül szerte az országban, 
és talán itt városunkban is! Kérem Önöket, hogy Karácsony éj-
jelén gyújtsanak egy gyertyát azokért, akiknek 2010 inkább fáj-
dalmat, és bánatot hozott az öröm helyett! Lobogjon a láng a 
már csak lélekben köztünk lévő szeretteinkért is! Költözzön lel-
künkbe és otthonunkba e szent napokon béke, szeretet és bol-
dogság!  Fordítsuk most valamennyien szebbik arcunkat azok 
felé is, akiket esetleg valamiért kevésbé kedvelünk! A 2011-es 
esztendő pedig legyen Olvasóink számára sikeres és eredmé-
nyekben gazdag!

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 Zeneiskola növendékei voltak

Nagy Csaba
A zene szeretete kódolva van az ifjú művészben. A füzesabo-
nyi zeneiskolától a debreceni filharmonikusokig vitte.  Sikeres 
koncertek Európa szerte. Van még tovább?

- Hogyan kerültél kapcsolatba  zenével, és mikor lettél a fü-
zesabonyi zeneiskola diákja?Melyik volt az a hangszer, ame-
lyen az alapokat megtanultad?

- Hatéves koromban anyai nagyapámnál Dormándon egy 
cselló állt a sarokban, (Nagy D. Katinka hangszere volt), ame-
lyet 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 mind-
két 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 

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!

(folytatás az 2. oldalon)
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Mi történt a választások óta?
Interjú Sós Tamás országgyűlési képviselővel

A Füzes Krónika olvasói előtt jól ismert Sós 
Tamás neve, hiszen mint Heves Megye Köz-
gyűlésének elnöke, már többször is nyilatko-
zott lapunknak, illetve megtisztelte jelenlété-
vel minden alkalommal az ÖFE Füzes Fesz-
tiválját. Részben a sajtóból értesültünk róla, 
hogy az októberi választásokat követően nem 
sokkal lemondott közgyűlési mandátumáról, 
és az MSZP elnökeként, valamint országgyű-
lési képviselőként politizál a jövőben. Szer-
kesztőségünk arról érdeklődött, hogyan érté-
keli a választások óta eltelt két hónapot Sós 
Tamás képviselő úr Heves megyében, és szű-
kebb pátriánkban - Füzesabonyban?

Az MSZP jelenleg Heves megyében a 
második legnagyobb párt, és egyben a leg-
erősebb ellenzéki erő. Jobb eredményt ér-
tünk el az országosnál, azonban a korábbi 
önmagunkhoz képest sajnos egyértelműen 
visszaestünk. Fontosnak tartom, hogy mint 
listán bekerült képviselő, egész Heves me-
gye – ezen belül természetesen Füzesabony 
- érdekeit képviseljem a parlamentben. Poli-
tizálásom során koncentrálni kívánok a par-
lamenti munkámra és a szocialista pártelnö-
ki 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 mandátumom-
ról. 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 po-
zitívan érintő szakmai dolgokat támogatni 
kívánjuk. Személy szerint azt vallom, min-
denkivel 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 napjaink-
ban gyakran ok nélkül meghurcolnak embe-
reket! Füzesabony vonatkozásában örülök 

az Összefogás Füzesabonyért Egyesület vá-
lasztási sikerének! Az ÖFE révén olyan hite-
les emberek kerültek be megítélésem szerint 
a város képviselő testületébe, akik már ed-
digi munkájuk során is bizonyítottak jó ér-
telemben a településért való elhivatottságuk 
tekintetében! Ezen túl biztos vagyok abban, 
hogy mint szakemberek is hasznos elemei 
lesznek a város új vezetésének. Azt gondo-
lom, hogy az ÖFE szakmai alapon politizál. 
Gulyás László, Sipos Attila, és Wenczel Ár-
pád önkormányzati téren már korábban is 
bizonyítottak, és most őket erősíti majd a ci-
vil szervezet részéről Márkus Róbert Zsolt 
is. Az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let 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 komfort-
érzetük javuljon. Úgy vélem, az ÖFE meg-
választott négy jelöltje ezt a célt kíván-
ja szolgálni. Ezért támogatta kampányu-
kat az MSZP is. Nehéz örökséget vettek át, 
de már az elmúlt hetekben is bizonyították, 
hogy nagy munkabírással mindent megtesz-
nek annak érdekébe, hogy jó gazdái legye-
nek Füzesabonynak! Tudom, hogy milyen 
sok napirendi pontot tárgyaltak meg e rövid 
idő alatt, hiszen mások mellett polgármes-
ter úrral volt alkalmam áttekinteni a hely-

tanárom lett, Bányiné Szar-
vas Márta, akire szívesen 
emlékszem vissza. A hege-
dűórákon kívül hétvégen-
ként is foglalkozott velem. 
Igaz, szigorú volt - ami-
nek kisgyermekként egy-
általán nem örültem-, de 
megérte, hiszen így kerül-
hettem zenei pályára. Neki 
sokat köszönhetek, hiszen 
ő készített fel a felvételi-
re illetve több versenyre is. 
Több vonósversenyen do-
bogós eredményt értem el. 
Még általános iskolás voltam, amikor az 
Országos Ki Mit Tud-on a televíziós vá-
logatásig jutottam és örömmel mondha-
tom, hogy a zongorakísérőm Nagyné Ró-
zsa Zsuzsanna, a füzesabonyi Városi Ze-
neiskola igazgatója volt.

-Családi hagyomány a zene tekintetében?
-Mindkét nagypapám prímás volt, illet-

ve édesanyám testvérei játszottak hangsze-
ren. A nagyszülők autodidakta módon tanul-
tak meg játszani, nem klasszikus zenét, ha-
nem cigányzenét, operetteket, az ő koruk-
ban divatos slágereket játszottak. Szerintem 
különbséget kell tenni a klasszikus zene és 
a cigányzene között például, de úgy gondo-
lom 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 foly-
tatom 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 szak-
középiskola koncertmestere. Nyaranta több 
alkalommal vendégszerepeltünk Svájcban, 
Romániában, hazánk nagyobb városaiban. 
Majd 2000-ben felvételt nyertem a Debrece-
ni Zeneművészeti Főiskolára, Alexáné Kar-
dos Ildikó osztályába és mindössze harma-
dik évfolyamos voltam, amikor hivatásom 
mérföldköveként említhetem, hogy felvételt 
nyertem a Debreceni Filharmonikus Zene-
karba, ahol azóta is dolgozom. 2004-ben dip-
lomáztam Főiskolai Tagozaton, majd felvéte-
liztem egyetemi szintre. 2006-ban Zs. Szabó 
Máriánál végeztem egyetemi tagozaton. Erre 
a hegedűművész diplomára azért is büszke 
vagyok, mert a Debreceni Filharmonikus Ze-
nekar kísért. Brahms : D-dúr hegedűverseny-
ét játszottam. Nagyszerű élményt nyújtott ez 
a koncert. A zenekarral számtalan ország-
ban vendégszerepeltünk, így többek között 
Ausztriában, Németországban, Törökország-
ban, Lengyelországban, Romániában, Fran-
ciaországban már 5 alkalommal koncertez-
tünk, hogy csak néhányat soroljak föl. Ma-
gyarországon sok-sok kiemelkedő esemé-
nyen, rendezvényen szerepeltünk (Művésze-
tek Palotája, Mátyás templom, Nemzeti, Bu-
dai Várban, Margitszigeten stb.) Több kurzu-
son is részt vettem, amit világhírű művészek 
vezettek, pl. Takayashi Vanini a Tókiói Egye-
tem professzora, vagy például Perényi Eszter 

órán át gyakorolni kell,mert a sikerhez ez 
az út vezet. Vallom, hogy a zenei és még 
sok más pályán való helytálláshoz és ered-
ményességhez legfontosabb dolog a kitartó 
szorgalmas munka. Végül pedig egy kis idé-
zettel 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. Fü-
zes Fesztiválon egy rövid bemutatkozó ere-
jéig megcsodálhattuk virtuóz hegedűjáté-
kát. Azonban most első ízben hosszabban is 
hallgathatjuk Csaba profizmusát december 
18-án délután a városi Civil karácsony ren-
dezvényen, az ünnepi műsor keretén belül a 
Művelődési Házban. Hallgassák meg minél 
többen! Érdemes.

-mrzs-

a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia tanszékvezetője.

-Milyen elismerésekkel 
dicsekedhetsz?

-Általában azt mondjuk, 
hogy a legnagyobb elisme-
rés a közönség tapsa, ami-
ből bőven kijut minden al-
kalommal valahányszor 
színpadra lépünk.  Egy em-
lékezetes koncertről szeret-
nék szólni, Svájcban Sion 
városban koncertmester-
ként 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 zeneiskolások-
nak? Kitartás, célkitűzés tekintetében?

-Aki ezt a pályát választja, annak szá-
molni kell azzal, hogy minden nap több 

(folytatás az 1. oldalról)
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zetet. Jól ismerem az ÖFE megválasztott 
képviselőit, és az ő munkájukat is kívánom 
majd lehetőségeim szerint segíteni a füzes-
abonyi lakosság érdekében. Fontosnak tar-
tom leszögezni ezen felül azt is, hogy füg-
getlenül attól – ki mit gondol a világ dol-
gairól, én szívesen meghallgatok minden-
kit, és ha tudok, akkor természetesen segí-
tek! A www.sostamas.hu web oldalon az ér-
deklődők tájékozódhatnak politizálásomról, 
illetve azt is olvashatják, hogy mikor és hol 
vagyok elérhető. Kérdéseiket, észrevételei-
ket szívesen fogadom! Legutóbb a 31-es, és 
a 33-as út korszerűsítése érdekében tettem 
lépéseket, a Füzesabonyt is érintő területen. 
A Köztársasági Költségvetés előkészítésé-
ben 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. Terve-
zem, hogy a korábbiakhoz hasonlóan évente 
legalább egy alkalommal a Füzes Krónika 
olvasóit is tájékoztathatom majd munkám-
ról, illetve személyesen lakossági fórumok, 
vagy más egyéb események kapcsán szemé-
lyesen is készséggel fogadom a kérdéseket, 
észrevételeket! Lehetőségeim szerint törek-
szem arra, hogy segítsem az ÖFE képviselő-
inek a településért folytatott munkáját, és a 
füzesabonyi emberek érdekeinek, életkörül-
ményeinek kedvező alakulását! E gondola-
taim jegyében kívánok a Füzes Krónika ha-
sábjain Füzesabony polgárainak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket, és Sikeres Új Esz-
tendőt 2011-re!

Köszönöm képviselő úrnak a nyilatko-
zatát, és elképzeléseinek megvalósításához 
sok sikert, valamint jó egészséget kívánok a 
parlamentben és itthon - Heves megyében - 
egyaránt!

Wenczel Árpád
felelős szerkesztő

Megyei kitüntetés a diáksport  
elkötelezettjének

Takács Péter testnevelő tanár a diáksportban 
végzett munkájáért, megyei elismerésben ré-
szesült. Mióta tevékenykedik sportterületen? 
Hogyan kezdődött a sporthoz való kötődése?

Már gyermekkoromtól kezdve közel állt 
hozzám a sport, a mozgás. 1979-ben végez-
tem a Comenius Tanítóképző Főiskolán, Sá-
rospatakon, ahol Testnevelés Szakkollégis-
ta voltam és három éven keresztül kiemel-
ten foglalkoztam a testnevelés tanításával 
alsó tagozaton. Az itt tanító főiskolai tanárok 
megszerettették velem a testnevelés tanítását, 
így jelentkeztem a szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző 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 legem-
lékezetesebb események?

Egy nap sem telik el emlékezetes ese-
mény nélkül, egy-egy jól sikerült tanítási óra 
ugyanolyan boldogsággal tölt el, mint a pá-
lyám kezdetén. A legbüszkébb talán a külön-
böző versenyeken elért eredményeinkre va-
gyok. Hogy ezeken a helyezéseknek az érté-
két láthassuk, néhány mondatban bemutat-
nám, hogy milyen versenylehetőségek van-
nak, voltak hazánkban az iskolások számá-
ra. A Magyar Diáksport Szövetség a tanulók 
sportversenyeit szervezi, koordinálja, terüle-
ti, megyei és országos szinten. A füzesabo-
nyi körzetben főleg labdajátékokban és atlé-
tikában rendezünk alapfokú és felmenő rend-
szerű versenyeket. Kollégámmal, Tóth Imré-
vel közösen felkészített diákjainkkal lehető-
ségeinkhez mérten részt veszünk ezeken, el-
sősorban az atlétikai versenyszámokban. En-
nek két oka van: a labdajátékoknál egy csa-
pat kialakításához fontos, hogy az adott kor-
osztályból megfelelő számú tanuló álljon 
rendelkezésre; ezt egy 170 fős tanulói létszá-
mú általános iskolából nehezebb kivitelez-
ni, mint mondjuk egy 600 fősből. Nagy do-
lognak tartottam, mikor a felmenő rendszerű 
diákolimpián 3. korcsoportban (6. osztály) a 
füzesabonyi körzetből mi jutottunk el a me-
gyei döntőbe leány kézilabdában. A létszám 
mellett a tornaterem hiánya is nagy nehézsé-
get okoz a testnevelés tanításában. A másik 
ok az, hogy már a pályám kezdetén is az atlé-
tikát találtam a legalkalmasabbnak arra, hogy 
a gyerekeknek mind mentálisan, mind pedig 
testileg jó alapot adjon a felnőtt létre. Az at-
létika természetes mozgáson alapuló sportág, 
melyhez ügyesség, bátorság és kitartás szük-
séges. Ezért is örültem annak a lehetőség-
nek, amikor a kormány 1998-ban létrehozta 
a Nemzeti Atlétikai Programot (NAP), mely-
nek célja az utánpótlás nevelés volt. Renge-
teg tanuló vett részt a versenyeken, nemrit-
kán 30-40 fővel képviseltette magát az isko-
la. Nagy öröm volt látni, amikor a buszon ha-
zafelé menet az összes gyerek nyakában ott 
lógott az érem.  Ennek a programnak a ke-
retében 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 Zala-
egerszegen került megrendezésre, ahol egyé-
ni összetettben 8. helyezést ért el.  Az azon 
a napon átadott atlétikai pálya szépsége, va-
lamint a verseny légköre megerősített abban 
a hitben, hogy érdemes a gyerekekkel ilyen 
szinten foglalkozni.  

Gondolt-e már arra, hogy szakmai tudá-
sát, tapasztalatát Füzesabonyban is kama-
toztatja? Hallhatnánk további terveiről?

A munkánkat, a munkámat a mezőtárkányi 
általános iskola régóta elismeri és honorál-
ja: több alkalommal pénzjutalomban része-
sültem, falunapon emlékplakettet kaptam, 
2003-ban a diákszövetség elismerési ünnep-
ségén vettem részt az iskola igazgatójával 
Nyeste Sándornéval. A tanulók felkészítését 
a mindennapos testnevelés tanításának ke-
retén belül a délutáni sportfoglalkozásokon 
végezzük kollégámmal, Tóth Imre testneve-
lő tanárral, hiszen ezek közös eredményeink. 
Az országos versenyekre nagy örömmel kí-
sért el bennünket az iskola vezetése, valamint 
többször a falu polgármestere, Tóthné Szabó 
Anita. Az intézmény megbecsült pedagógu-
saként nem kívánom azt elhagyni. A megkez-
dett munkát szeretnénk folytatni; a tehetsé-
ges gyerekeket kiemelni, felkészíteni verse-
nyekre, 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 környezet-

ben, folyamatos kedvezménnyekkel, 
minden kedves itt fogyasztó vendé-

günket sok szeretettel várjuk.

Húsvéti utazás  
2011-ben Füzesabonyból!

PILLANTÁS AUSZTRIA ÉS  
NÉMETORSZÁG MESÉS  

TÁJAIRA ÉS KASTÉLYAIRA
Három éjszaka, négy nap. Megtekint-

jük többek között a melki apátságot; Hit-
ler egykori vendégházát, ellátogatunk 

Salzburgba, Mozart szülővárosába, meg-
nézzük a Swarowski-kristály kiállítást. 
Látogatást teszünk II. Lajos bajor ki-
rály kastályaiban, a Linderhof-i kas-

télyban és a mesekastélyként elhíresült 
Neuschwanstein kastélyában.  

Megtekintjük München nevezetességeit is.
Részvételi díj: 57.900 Ft/fő, mely ár tar-
talmazza az autóbusz közlekedés, a szál-
lás, 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!
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Országosan elismert közművelődési szakember:

Nagyné Váradi Anna
Nagyné Váradi Anna -az ÖFE tag-

ja- október 23-a alakalmából magas ál-
lami kitüntetést vehetett át. Az ország-
ban évente néhány szakember kaphatja a 
Wlassics Gyula-díjat. A díj azon a közmű-
velődés területén dolgozó szakemberek-
nek adható kitüntetés, akik a művelődés-
ben új módszerek kidolgozásával, alkal-
mazásával és elterjesztésével kiemelkedő 
eredménnyel szolgálták a  modern műve-
lődést és a művészi ízlés fejlesztését.

-Te mindig segítesz másoknak. Fiata-
loknak, időseknek, pedagógusoknak, di-
ákoknak, kistelepülésen élőknek, nagyvá-
rosiaknak… Mit jelent számodra a segí-
tés, a segítség? 

-Szokás, hogy különböző feladatok 
kapcsán analízist készítünk. Legtöbbször 
a SWOT analízist alkalmazzuk: megnéz-
zük melyek az erősségeink, gyengesége-
ink, lehetőségeink és sorra vesszük a koc-
kázatokat, veszélyeket. Nos, így van ez 
nálam is. Egy-egy nagyobb feladat kap-
csán sorra veszem ezeket. Ha segítséget 
kér tőlem bárki, természetesen készsége-
sen álltam és állok rendelkezésre, mert 

számomra ez a természetes. Örülök, ha 
bárkinek segítségére lehetek. Előfordul, 
hogy nem csak szakmai kérdésekkel ke-
resnek meg, hanem magánjellegű dolgok-
kal is. Ilyenkor útbaigazítással szolgá-
lok, hogy ki az, akihez fordulhat az adott 
problémával. Mindig jóleső érzéssel tölt 
el, ha visszajelzést kapok arról, hogy köz-
reműködésemmel sikerült valamit megol-
dani, elérni az adott embernek, vagy szer-
vezetnek. Sajnos egyre kevesebb a segíte-
ni akarók száma, ismert a mondás „dögöl-
jön meg a szomszéd tehene is…”

-Munkád kapcsán melyik az a terület, 
amellyel a legszívesebben foglakozol, ami 
valami miatt elsőséget élvez?

-A közművelődés, a művészeti terüle-
tek, a hagyományok megismerése- ápolá-
sa leginkább, ami közel áll hozzám. Szí-
vesen vagyok részese ezeknek a területek-
nek úgy is mint egy-egy rendezvény meg-
álmodója, megvalósítója, de úgy is mint 
passzív befogadója. Néhány emlékezetes 
feladat: népművészeti értékek megismer-
tetése, közreadása, hagyományápolás, ki-
állítások, kézműves bemutatók, „Visele-

tek régen és ma” 
országos konfe-
rencia és divatbe-
mutató, nyugdí-
jas és gyermek-
színjátszó találko-
zó, vers- és mese-
mondó versenyek, 
táborok, kulturá-
lis fesztiválok, kü-
lönböző koncer-
tek és még sorol-
hatnám. Szokták 
mondani, hogy a 
mi munkánk szó-
rakozás minden 
nap, nekünk már 
nem kell ilyen al-
kalmakat keres-
ni. Én nem így va-
gyok ezzel. Szí-
vesen járok szín-
házba, kiállítás-
ra, koncertre vagy 
akár táncos ren-
dezvényre.

-Legutóbb mi-
lyen tárlatot te-
kintettél meg, mit 
láttál színházban 

mint magánember, nem mint közművelő-
dési szakember?

-Az utóbbi időben is akadt ilyen bő-
ven. Óriási élmény volt az Ópusztaszeri 
Történelmi Emlékparkban tett látogatás: a 
Feszty-körkép: A magyarok bejövetele le-
nyűgöző 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 ki-
állítást illetve Egerben a Buttler-házban 
Jó ruhában járni kelni c. viselettörténe-
ti kiállítást néztem meg. Színházban leg-
utóbb a Selyemcipő darabot láttam Eger-
ben, Budapesten iparművészeti kiállítást 
tekintettem meg. Ha üdülni megyek, ak-
kor is első dolgom felderíteni, hogy mi-
lyen látnivaló van az adott városban.

-Amikor megtudtad, hogy díjazott 
vagy, mit éreztél, hiszen a Wlassics Gyu-
la-díj a szakmádban az elérhető legna-
gyobb elismerés!

-Valóban, a Wlassics Gyula-díj a köz-
művelődési 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 szak-
mai felkészültségem, tapasztalatom a kö-
zösség javára fordítsam. Természetesen 
sokat jelent számomra ez a díj, de az is 
sokat jelent, ha elismerő visszajelzéseket 
kapok emberektől, közösségektől a mun-
kámmal kapcsolatban.

További eredményes munkát, sokak ál-
tal látogatott rendezvényeket kívánunk, és 
őszintén gratulálunk az elismeréshez!

-márkusrzs-
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