
Téglási gondolatok Fejszés Attila Kulturális és Művészeti Díjáról 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2020. január 20.-án megrendezésre 

kerülő városi ünnepségen, Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„Kulturális és Művészeti Díjat” adományozott Fejszés Attilának, a Győri 

Nemzeti Színház színművészének. 

Egy nem téglási ember, még ha otthonosan mozog is a színház világában, 

valószínűleg ezt a közlést átlagos hírként konstatálja, felidézi, látta-e már az 

említett színészt, mikor, milyen darabban. Emlékszik, hogy „jól hozta a 

szerepet”, hogy szakmailag bravúrosan megoldotta, hogy az igazi nagyok 

nyomdokaiban jár, hogy igyekvő, tudásra szomjas, alázatos fiatal tehetség. 

Talán még azt is tudja, az ország melyik szegletében van az a Téglás nevezetű 

kisváros. 

Nekünk, téglási emberek számára ez a hír a legszemélyesebb érintettség. 

Itt más emlékek villannak be, más érzelmek kerülnek felszínre, sokkal régibbek, 

mélyebbről jövők, erősebbek. Fejszés Attila neve mindnyájunknak mond 

valamit: kinek családtagként, kinek szomszédként, kinek jó barátként, kedves 

ismerősként. Szeretettel és nem kis büszkeséggel követjük elszármazott 

tehetségünk sorsát, figyeljük a szereposztást, és tudjuk, mikor van különlegesen 

nehéz alakítása, premiere, vagy éppen kis pihenője. A közösség olyan tagja 

maradt, aki ugyan több száz km-re él és dolgozik, de amint teheti, hazajön.  

Ha pedig elfoglaltságai nem engedik, akkor mi, téglásiak szállunk buszra, 

és utazunk el Győrbe, hogy megnézzük egy főszerepben, hogy lássuk, jól van-e, 

hogy megöleljük, hogy éjfél után élményekkel telve érjünk haza, és hogy azóta 

életünk egyik legszebb napjaként emlegessük a találkozást.  

A Kulturális és Művészeti Díjat a város azoknak a személyeknek ítéli oda, 

akik kiemelkedő eredményt értek el egy művészeti ág területén, huzamosabb 

ideje példaértékű munkát végeznek és példaadó magatartást tanúsítanak a 

közösségi és a magánéletben. 

Fejszés Attila olyan művész, olyan ember, akire méltán büszke 

szülővárosa, szűkebb, ill. tágabb környezete. Megérdemelt elismerése a téglási 

közösség megbecsülésének és szeretetének jelképe, amelynek hivatalos átadó 

ünnepsége  ugyanolyan szívből jövő, szép pillanata volt életünknek, mint az a 

bizonyos győri találkozás.  

Németi Katalin közművelődési intézményvezető 


