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A Középpontban: Siklós 
 

Szeptemberi számunkban Nagy Ágostont, fafaragó művészt kértük, mutassa be magát és művészetét: 
- 1947. szeptember 22- én születtem Gyergyóalfaluban. Édesanyám, Borsos Anna, már korán észrevette vonzódásom a 
rajzhoz, ezen keresztül a képzőművészethez. Kilenc évesen kaptam az első olajfesték készletemet és kezdtem tájképeket, 
szentképeket festegetni. Rajztanárom, Ambrus Imre, a marosvásárhelyi képzőművészeti középiskolában szeretett volna 
elvinni 1958- ban, de akkor édesapám be volt zárva és édesanyámat nem hagyhattam magára. A következő rajztanárom 
Karácsony János, a gyergyószentmiklósi gimnáziumban tanított. Kellemes, csendes, alkotó emlékét most is őrzöm. 
Zsögödi Nagy Imre munkái inspiráltak, tetszettek. 
1965- ben érettségiztem. 1969- ben főiskolát végeztem. 1973- ig mint gazdasági tisztviselő, a megyei fogyasztási 
szövetkezetek termelési osztályán a kisipar és a népművészet tartozott hozzám. Ebben az időben kezdtem fával, 
faszobrászattal foglalkozni. Családi házunk udvarán, Gyergyószentmiklóson műhelyt építettem fafaragás céljából. 
1973- ban rendszerellenes magatartásom miatt (román kommunista nacionalizmus) eltiltottak a közügyektől és fizikai 
munkás lettem. 1981- ben elhagytam szülőföldem, és politikai menedékjogot kaptam az NSZK- ban. Itt éltem a 
rendszerváltásig, amikor a családommal együtt 1990- ben magyar állampolgárságot kértünk és kaptunk. 
A fafaragást Németországban sem hagytam abba, kevés sikerrel, mivel a pénzkeresésre kellett összpontosítsak. A kettő 
együtt nem ment. Magyarországon, Siklóson újra műhelyt építettem és tovább folytattam a fafaragást, most már teljesen a 
fa szépségének adva magam. Ez nem azt jelenti, hogy itt megnyugodtam, mivel engem is az a csalódás ért, ami a magyar 
lakosság nagy részét, vagyis nem történt meg a valódi rendszerváltozás, a vérkeringésben a genny benne maradt. A 
nemzeti jobboldal kötelessége, hogy ezt kigyógyítsa.  
 
A Siklósi Fúvószenekar életéről Sztepánovics Gábor karnagy, és Schmidt Szabolcs, az együttes elnöke számolt be: 
Idén volt 40 éves az együttesünk, ez alkalomból jubileumi koncertet tartottunk július 19- én a Várban, ahová régi 
karnagyainkat és fúvószenekari tagjainkat is meghívtuk. Juhász Tibor, Rékai János, Szőke Sándor, Márki Norbert, 
Sztepánovics Gábor- karnagyok, emelték az est fénypontját, Arban Velencei Karneválját, Inhoff Ede játszotta trombitán a 
közel 700 fős közönség előtt. Az est, emlék plakettek kiosztásával zárult.  
Júliusban együttesünk a jól megérdemelt pihenőjét töltötte, majd augusztus 12 és 17 között a Zalaegerszeg melletti 
Kustánszegen turnéztunk, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is nagy sikert arattunk.  
A szeptember már zsúfoltabb a számunkra. 10- én Kozármislenyben a szüreti fesztiválon, 11- én Szigetváron, a Zrínyi 
emlékünnepségen léptünk fel. Szeptember 17- én a diósviszlói falunapra vagyunk hivatalosak, október végén-, november 
elején „Siklós gyémántjai” elnevezésű rendezvényen veszünk részt a TMG sportcsarnokban, amelyen fellépnek majd a 
város művészeti csoportjai. 
Sok a fiatal tagunk, de a Zeneiskola fúvós- és ütős tanárainak (Márki Norbert- másodkarnagy, Szilyné Molnár Anikó, 
Huszár Eszter, Stangl Viktória, Koch Ivett) segítségével, ők is lépést tudnak tartani a zenekar fejlődésével. Repertoárunk 
az elmúlt 3 évben a kétszeresére bővült, így a 16. sz-i táncoktól, a német nemzetiségi zenén, a musical és a pop 
feldolgozásokon át, a 20. sz-i fúvószenekari művekig, szinte minden stílus megtalálható. 
 
A Távhő Kht. közleménye 
A Siklósi Távhő Kht.-ról 2005. április, május hónapban készült „Fogyasztói elégedettség vizsgálat” eredményei alapján 
megállapítható, hogy a Fogyasztók jelentős hányada,- részben a megfelelő információk hiányában,- tájékozatlan a 
távhőszolgáltató feladataival, munkájával, működésével kapcsolatos kérdésekben. Úgy érezzük, fontos lenne, ha a 
lakosság tudná, hogy a távhőszolgáltatáson kívül még milyen, a fűtésszolgáltatással kapcsolatos munka folyik 
társaságunknál. A Távhő Kht. a fenti okok miatt október hónapban egy többoldalas tájékoztató kiadványt juttat el minden 
távhőszolgáltatást igénybe vevő siklósi számára. A tájékoztatóban a Kht. igyekszik átfogó képet nyújtani az elégedettség 
vizsgálat eredményeiről, és az azt követő intézkedésekről.  
A Fogyasztók betekintést nyerhetnek Cégünk számlázási rendszerébe, ismertetjük a be- és kifizetések lehetőségeit és az 
ügyfélfogadás idejét. Tanácsokat adunk a termosztatikus radiátorszelepek megfelelő kezeléséhez. Szeretnénk, ha többen 
megismernék az általuk lakott épület állapotát, műszaki adottságait, az ebből adódó problémákat.  
Tájékoztatást nyújtunk a panelépületek lakásainak hőveszteségéről (nyílászárók, falak), a hőszigetelés lehetőségeiről, 
előnyeiről. Bízunk abban, hogy kiadványunk a Fogyasztók hasznára válik! 

A képeket Haraszti Attila gyűjteményéből közöljük 


