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Koncz József  ( 1946 -2008 )
Sokakkal együtt egyesületünk is megdöb-
benve, és mély megrendüléssel hallotta, 
hogy 2008. február 27.-én este Koncz 
József - akit leginkább ÖCSI-ként hívtak 
legtöbben városunkban -, földi életének 
végéhez ért és örökre eltávozott közülünk. 
Szinte hihetetlen, hogy elment, hiszen 
tele volt hittel, reménnyel, szeretettel, és 
további elképzelésekkel, célokkal.  

Öcsi aktív munkás éveit 1964-ben a 
helyi Mezőgazdasági Gépjavító Állomá-
son kezdte, amit később ugyanitt az át-
szervezések, majd a privatizáció kapcsán 
a Mátravidéki Fémművek Füzesabonyi 
Gyára és a Pikopack Rt. követtek. Végig 
műszaki területen dolgozott és folyama-
tosan emberekkel foglalkozott. Karos-
széria lakatos, gépkarbantartó technikus, 
művezető, meós. Csupán néhány szakte-
rület, ahol Öcsi mindig maradéktalanul 
helyt állt, becsülettel végezte munkáját. 
Munkaügyi döntő bizottság, párttagság és 
a munkásőrség. Ez is az Ő területe volt 
néhány évig a 70-es évek közepe tájékán. 
Azonban Ő ezirányú munkáját elsődlege-
sen nem a párt elvi síkja mentén végez-
te. Számára az emberek képviselete, va-
lamint pártfogása volt az elsődleges cél. 
2005.-ben ment nyugdíjba, még csak bő 
két éve!

Egyik szenvedélye a kézilabda volt. 
1969-ig aktívan sportolt, azonban egy 
lábtörés miatt kissé háttérbe kellett vo-
nulnia. Vezette ezek után a férfi kézilabda 
szakosztályt, szervezte sokáig a sportág 
helyi férfi szakosztályának életét, mun-
kálkodott a jó csapat szellemért. 

Volt még néhány hobbija. Az 1960-
70-es években rengeteget motorozott a jó 
öreg Jawa 250-esen, valamint ha tehette, 
szívesen csónakázott, majd később gya-
korta pecázott.

1995 nagy mérföldkő volt életében. 
Ekkor merítkezett be és került szoros 
kapcsolatba a kereszténységgel. Tagja 
volt egyebek mellett az Agape Gyüle-
kezetnek, majd később egyik alapítója a 

Füzesabonyi Keresztény Gyülekezetnek. 
Ennek presbiterként is biztosította a mű-
ködését. 1997-től a gyülekezet működése 
részben az Ő jóvoltából már folyamatossá 
vált.  Vasárnaponként rendszeresen isten-
tiszteleteket tartottak, karácsony környé-
kén megajándékozták a nehéz sorsú gyer-
mekeket, egyre több nevelő és egyben 
szórakoztató programot szerveztek egye-
bek mellett az ifjúság számára. Az utóbbi 
időkben bábelőadások révén is megismer-
hette őket a térség. Elindította a filmklu-
bot és sok – sok kirándulást szervezett. 
Öcsi mindig intézkedett, a vérében volt 
a szervezés, az emberekért tenni akarás. 
2006. végétől az Összefogás Füzesabo-
nyért Egyesület alapító, és egyben egyik 
legaktívabb tagja volt, sokat köszönhetett 
egyesületünk is neki.

Feleségével - akit leggyakrabban 
anyusnak szólított -  41 évig éltek boldog 
házasságban. Fiai, Gabi és Isti is nagyon 
sokat köszönhettek szerető édesapjuknak. 
Jóságos, gondoskodó, vigyázó természe-
ténél fogva gyermekeivel, majd később 
unokáival is nagyon szoros, bensőséges 
kapcsolata alakult ki.

Öcsi egész földi élete az emberek-
kel való törődésről, a gondoskodásról, 
a szervezésről szólt. Bár az idők során 
több méltánytalanság is érte, Ő mégsem 
fordult szembe senkivel. Szelíden tudo-
másul vette a dolgokat, nem lépett az Őt 
támadók ellen sem, hanem még a komo-
lyabb támadásokat is szeretettel reagálta 
le. Nem tudott haragudni az emberekre, 
mindenkinek megbocsátott. 

Tele volt tervekkel. Azon volt, hogy a 
jövőt még szebbé és jobbá tegye családja, 
környezete számára. Az utóbbi időkben 
azért néha bevallotta, hogy kissé megfá-
radt. Kicsit pihenni szeretett volna elsőd-
legesen családja körében. Elképzelései 
között szerepelt több utazás gondolata is.

Öcsi egy nagyon értékes ember volt. 
Én személy szerint büszke vagyok arra, 
hogy megismerhettem. Hitből, szeretet-
ből, kitartásból és még sok más nemes 
tulajdonságából másokhoz hasonlóan én 
is sokat tanultam tőle, de még nem eleget! 
Öcsi, vagy ahogy sokan neveztek még – 
Öcsi Bácsi! Nem kellett volna elmenned! 
A családodnak, barátaidnak, ismerőseid-
nek még nagy szüksége lett volna Rád! 
Szinte hihetetlen, hogy már csak lélekben 
vagy közöttünk! Te, aki mindig mentél, a 
szervezés volt életed egyik éltető eleme, 
még nem pihenhetsz! Vagy mégis? Szí-
ved utolsó dobbanásával véget ért földi 
áldásos életed, az Úr haza szólított ma-
gához, hisz ott is nagy szükség van Rád 
– tudom. 

Isten Veled, nyugodjál békében! 
Ha még szólhatna hozzánk Öcsi utol-

jára, búcsúzóul szerintem ezt üzenné ne-
künk:

 „Szeretett barátom, ne a rosszat kö-
vesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az 
Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, 
nem látta az Istent.”

( János 3. levele 11. vers )
Wenczel Árpád                                                                                               

elnök
Összefogás Füzesabonyért Egyesület
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www. 
fuzeshevesvaros.blog.hu
Az utóbbi hetekben egyre jobban terjed 
egy új helyi jelenség, a blogolás.  En-
nek az internetes oldalnak a létrehozója, 
Csepregi Péter nem vállalt kevesebbet, 
mint hogy lehetőséget adjon az oda 
látogatóknak a városunk életével kap-
csolatos szabad véleménynyilvánításra. 
Sajnos, mint az várható volt, több, nevét 
természetesen fel nem vállaló „hős ti-
tán” (pl.: hukk) mocskolódó, esetenként 
minősíthetetlen stílusú írása próbálja 
megzavarni az egyébként igen fontos 
és érdekes témákat érintő új fórumoldal 
hozzászólóit, olvasóit. Az ÖFE hosszú, 
zavartalan működést kíván e blognak, 
Csepregi úrnak pedig kitartást és sok 
erőt a moderáláshoz!

W.Á.

Szerkesztőségünkbe több, név nélküli, esetenként nyomdafestéket nem tűrő hangvételű 
levél érkezett egyebek mellett az Önkormányzat, valamint bizonyos pártok, személyek 
tevékenységét bírálva. Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét ismételten arra, hogy 
csak névvel és címmel ellátott leveleket áll módunkban leközölni korlátozott terjede-
lemben. Azok tartalmáért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal, tartalmukkal nem 
feltétlen ért egyet.                                                                          / a szerk. /

Olvasói levelekOlvasói levelek
Koncz József  ( Öcsi bácsi ) temetésé-
re lapzártánk után, 2008. március 9.-én 
13.30.-kor került sor a füzesabonyi te-
lepi temetőben. 

/a szerk./

Marad-e még pénz túró-rudira a  
megemelt kommunális adó befizetése után?

Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy 
az uszodaépítés elmaradását a polgármes-
terasszony a Heves megyei Hírlapban a 
többi ál-, illetve mondvacsinált indokok 
között – azzal magyarázta, hogy a füzes-
abonyi családok többségének arra sincs 
pénze, hogy a gyermekeinek két túró ru-
dit vásároljon, nemhogy uszodába tudná 
őket járatni.

Nem tudom, hogy az elmúlt egy év 
alatt mi változott meg és főleg pozitív 
irányba, de érdekes módon a képviselő-
testület mégis úgy gondolja, hogy egyre 
több terhet róhat a lakosságra.

A teljesség igénye nélkül az alábbi tes-
tületi döntésekre szeretném a figyelmet 
irányítani, amelyek a lakosság tehervise-
lését próbára teszik.

Az elmúlt ciklus képviselőtestülete a 
ciklus alatt egy alkalommal – 1.250 Ft-tal 
– növelte a magánszemélyek kommuná-
lis adóját, ezzel szemben a jelenlegi egy 
év elteltével 70 % -os emelésről döntött, 
amely összegszerűen 100 m2 alatti la-
kások esetén 2.500 Ft-ot 100 m2 feletti 
lakások esetén pedig 4000 Ft-ot jelent.

A polgármesterasszony meggyőződés-
sel állítja, hogy nincs pénze a családoknak 
uszodára, de a testület döntése alapján 70 
%-kal megemelt adót ki kell fizetni! Eddig 
csak rudira nem volt pénz, ezután kenyér-
re se legyen! (Meg szeretném jegyezni, 
hogy Heves városban a 100 m2 alatti laká-
sok esetén 3.000 Ft, 100 m2 feletti lakások 
esetén pedig 5.000 Ft a magánszemélyek 
kommunális adójának összege és évek óta 
nem változik!)

Talán mégsem sikerült a költségvetési 
hiány lefaragása olyan jól, mint ahogyan 
azt igyekeztek elhitetni velünk? (Igaz, 
hogy ezt soha nem támasztották alá szám-
szerűsített adatokkal!)

Hiába volt tehát a minden emberséget 
nélkülöző – átszervezésnek titulált – lét-
számleépítés?

Ezért volt szűkség a magánszemélyek 
kommunális adójának ilyen mértékű 
megemelésére?

Erről miért nem beszéltek a közmeg-
hallgatáson? Félek arra gondolni, hogy 

még közel három év van hátra a ciklus-
ból!

A szemétszállítási díj magas összegé-
nek – a közmeghallgatáson történő – szó-
vátétele alkalmával, széttárt karral – mely 
a tehetetlenség jele – egymásra licitálva 
magyarázták, hogy nem tehetnek sem-
mit, szidni az előző vezetést kell, aki ezt a 
szerződést megkötötte.

Most kire hárítják a felelősséget, ki a 
hibás, kit kell szidni azért, hogy a vízel-
látás és szennyvízelvezetés díját 19 %-
kal, 83 Ft + áfa-val megemelték? A He-
ves megyei Vízmű Szövetség ajánlása 11 
és 19 % közötti volt. Miért a legmagasabb 
arányú emelésre került sor?

(Merthogy nincs a családoknak pénze!) 
Megjegyzem, hogy az előző két évben 7 
illetve 8 %-os emelésre került sor!) 

Szavamra szép teljesítmény! A válasz-
tópolgár azt gondolhatná, hogy ha már 
önkormányzati képviselő ült a füzesabo-
nyi Vízmű kirendeltség vezetői székébe, 
akkor elvárható tőle, hogy a lakosság ér-
dekeit legalább olyan mértékben képvi-
selje, mint a nyereség növelésére irányuló 
érdekeket! (Tudom, hogy nehéz össze-
egyeztetni, ezért nem lenne szabad olyan 
tisztségeket összevállalni, amely ilyen 
helyzeteket eredményez!)

Netán azért kellett a díjakat ilyen mér-
tékben megemelni, hogy az új igazgató 
– szakirányú végzettségében és a szakmai 
gyakorlat terén fellelhető – hiányosságai-
nak ellensúlyozására a szakember tanács-
adót meg tudják fizetni?

A képviselő testülettől hatványozottan 
elvárható lett volna a mértékletesség, hi-
szen jól tudják velünk együtt, hogy a víz 
olyan rossz minőségű, hogy lábat mosni 
sem lehet lassan benne.

Tájékoztatásul ismét Heves város ada-
tait szeretném példakért említeni, ahol az 
egyébként is alacsonyabb díjakat 11 % 
-kal – összegszerűen 47 Ft+áfa-val – nö-
velték. 

A testületi döntések között azonban az 
1 milliárd forintos kötvény kibocsátás 
viszi el a pálmát. Józan ésszel nehéz elfo-
gadni, hogy az 1,7 milliárdos évi költség-

vetési összeg, valamint a forgalomképes 
vagyon értékének figyelembevételével 
ilyen összegű – kvázi – hitel felvételéről 
döntöttek! A polgármesterasszony a köz-
meghallgatáson azt mondta: azért tették 
szóvá a MODINE-val történő telekérté-
kesítésről szóló megegyezést, mert két 
héttel a választás előtt már nem illik ilyen 
döntést hozni és ők sem követik majd el 
annak idején ezt a hibát. Hát kérem, lehet, 
hogy ezt a hibát nem követik el – persze, 
ha ez egyáltalán hiba volt -, de sokkal na-
gyobb hibát – sőt bűnt - készülnek elkö-
vetni a település ellen! Igaz, hogy nem két 
héttel, hanem csaknem három évvel a vá-
lasztás előtt! Amennyiben ezt a döntést 
valóra váltják, akkor 20 évre megnyo-
morítják a települést!

Jól meggondolták?! Miből fogja visz-
szafizetni az önkormányzat ezt a hitelt? 
Milyen adóemelésekre számíthat még a 
lakosság? Milyen örökséget hagynak a 
következő testületre?

Mi történik a településsel, csődbe 
megy? Vagy pontosan ez a cél? Jó lenne, 
ha ezekre a kérdésekre is választ kapnánk 
az önkormányzati tájékoztató hasábjain!

Arról is kellene tájékoztatni a lakos-
ságot, hogy megkezdődhet a képviselő 
testület döntése alapján az utolsók között 
jegyezhető forgalomképes vagyonok ér-
tékesítése – elherdálása? – (a vásártér, a 
könyvtár előtti épület), amellyel sajnos 
munkahelyteremtés nem párosul, annak 
ellenére, hogy a választási ígéretek között 
hangsúlyos helyen szerepelt.

Bálint Balázsné
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Karácsonyi  
adományok

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
felhívására az elmúlt év decemberében 
nagyon sok adomány gyűlt össze a rá-
szorulók javára. Miután az elsődlegesen 
élelmiszerekből, játékokból és ruhane-
műkből álló csomagokat összeállítot-
tuk, azokat Karácsonyra közel 50 helyre 
juttattuk el. Megható pillanatokat éltünk 
át az igen nehéz körülmények között élő 
nagy családosok ajándékozása során a 
gyermekek és a szülők kitörő öröme, 
gyakran könnybe lábadó szeme láttán. 
Több helyen csupán a tőlünk kapott ka-
lács kerülhetett az ünnepi asztalra, és 
az a néhány játék tette még boldogabbá 
sok kislány és kisfiú Karácsonyát, amit 
az Önök segítsége révén tudtunk átadni 
részükre. Köszönet érte!

Wenczel Árpád 
az ÖFE elnöke

Emlékeztünk Blahó Istvánra

Népszavazás
2008. március 9.-én fontos esemény történt kis ha-
zánkban. A vizitdíj, a kórházi napi térítés és a tandíj 
vonatkozásában írt ki ügydöntő népszavazást a Köz-
társasági Elnök Úr. Ki – ki elgondolása és vérmérsék-
lete szerint dönthetett, elmegy szavazni, avagy nem, 
illetve igennel vagy nemmel voksol. A szavazás fejle-
ményeiről és eredményéről nem tudunk beszámolni, 
mivel az lapzártánkkor még nem volt ismeretes.

/ a szerk./

Pöttömke
2008.március 1.-én a Pöttömke alapítvány 
immár 8. alkalommal rendezte meg jóté-
konysági bálját. Az est ezúttal is sikeresen 
zajlott le. A legnagyobb sikert természete-
sen a két nagy csoport produkciója aratta 

az idén is, de a mezőtárkányi amatőr ifjú-
sági színtársulat, valamint a maklári ugró-
kötelesek előadásán is kellemesen szóra-
kozott a népes publikum. A finom vacso-
rát követően a TOBÁN hagyományőrző 
egyesület tagjai hozták meg a tánchoz a 
jelenlévők kedvét hangulatos bemutató-
juk kapcsán. A folytatásban Csuhai Gá-
bor zenéjére mulathattak az addigra már 
igen jókedvű vendégek. Természetesen 
éjfélkor jött a tombola sok – sok értékes 
nyereménnyel. Míg kint az utcán szinte 

INFO
Sok esemény történt a legutóbb megjelent 
számunk óta, azonban anyagtorlódás mi-
att több témával nem tudunk foglalkozni 
a Füzes Krónika márciusi hasábjain. Így 
titok marad egyelőre, hogyan is lett Kotán 
György képviselő úr a megfelelő szak-
mai gyakorlat és végzettség nélkül mégis 
a Vízmű helyi egységének a vezetője. A 
Rákóczi úti álmok részleteiről is később 
tudunk majd beszámolni, akárcsak arról, 
miként kerülhetett sor a Magyar Gárda 
Heves megyei Imre király zászlóaljának 
bemutatkozó és tagtoborzó gyűlésére 
2008. január 25.-én Füzesabony Ön-
kormányzatának egyik intézményében. 
Sokan kapták fel fejüket városunk igaz-
mondó polgármesterével kapcsolatosan 
is, hiszen a Heves Megyei Hírlap február 
21.-én megjelent számából derült ki, hogy 
bár Laminé Antal Éva korábban azt nyilat-
kozta, miszerint telefonon életveszélyes 
fenyegetést kapott, az Egri Városi Bíró-
ság előtt azonban ez az állítás mégsem 

nyert bizonyítást. Polgármester asszony 
az olvasói levél szerint a tárgyaláson 
már vissza kívánta vonni a feljelentést, 
azonban azt a Bíróság elutasította. 

„Az ügyhöz tartozik, hogy az újság-
nak adott nyilatkozatában a polgármes-
ter asszony férfi telefonálóról informálta 
az olvasókat, rendőrségi feljelentésében 
azonban eltorzított női hangot emlege-
tett.”  Milyen érdekes, mint ahogy az is, 
ugyan miért kellett közel 70%-os mér-
tékben felemelni városunkban a kom-
munális adót,  miért van a korábbiakhoz 
képest sokkal több per az Önkormányzat 
és a volt - természetesen nem politikai 
tisztogatás eredményeként elbocsátott 
- munkavállalók között. Sok – sok meg-
válaszolatlan kérdés a teljesség igénye 
nélkül.  Reményeink szerint lesz, amire 
a Füzes Krónika segítségével megkapja 
majd a későbbiekben a választ a Tisztelt 
Olvasó!

Wenczel Árpád

Szinte hihe-
tetlen, hogy 
már egy éve 
eltávozott kö-
zülünk - 2007. 
március 03.-
án - városunk 
felejthetetlen 
halottja, Bla-
hó István. Fü-
zesabony volt 
alpolgármes-
teréről 2008. 
március 02.-án 

délután a Márka Presszóban emlékeztek 
meg az ott egybegyűltek. A rendezvény fő 
szervezője a Liga Szakszervezetek részé-
ről Mazán Péter volt. Beszédet mondott 
Korózs Lajos, térségünk országgyűlési 
képviselője, valamint Sipos Attila, a helyi 
könyvtár volt igazgatója.  A megható sza-
vak mellett a zeneiskola tanárai részéről 
felcsendült néhány szívhez szóló dallam, 
melyek talán ismét eljutottak nem csak a 
jelenlévők, de Pista lelkéhez is. Tóth An-
namária csodálatos előadásában elhang-

zott ezúttal is a „kedvenc vers”, a Holló. 
Ezen a megható eseményen az Összefo-
gás Füzesabonyért Egyesület részéről is 
többen jelen voltunk, és valamennyien 
úgy éreztük, hogy a kiállított régi képek 
láttán, hallva az emlékezés szavait, mint-
ha ismét velünk lenne, ha csak néhány 
percre is - Blahó István.  Felesége és lá-
nyai társaságában ezt követően a falusi te-
metőben folytatódott, és egyben ért véget 
e meghitt, szomorú vasárnap délután. Idő-
közben bealkonyult. A sűrű sötét felhőket, 
míg sodorta az égbolton az erős, néha vi-
haros erejű szél, mögülük egyszer csak 
váratlanul előbukkant egy fénylő csillag, 
és mosolyogva, elhúzva szája szélét le-
tekintett ránk, földi halandókra. Hirtelen 
úgy éreztük, hogy Pista volt ott fenn, és 
talán így adta jelét a Tőle megszokott sze-
rénységgel annak, miszerint most is figyel 
és ügyel a családjára, barátaira, ismerőse-
ire, no és természetesen Füzesabonyra, 
hiszen az utolsó földi percéig Ő értünk élt 
és dolgozott! Pista, sosem felejtünk el!

Wenczel Árpád 
az ÖFE elnöke

viharos erejű szél tombolt, 
addig a Közösségi Ház falai 
közé erre az estére ismét fel-
hőtlen, jó kedv, vidámság, 
boldogság költözött. Ezúton 
is köszönet minden támoga-
tónak a rendezvény sikeres 
lebonyolításáért!

Wenczel Árpád 
alapító   

Pöttömke Alapítvány
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Nőnap
Március 8. a Nemzetközi Nőnap ünnepe, 
ezúttal a 100. alkalommal. Az Összefogás 
Füzesabonyért Egyesület utólag, de an-
nál nagyobb tisztelettel köszönti Füzes-
abony városának minden hölgy lakosát, 
leányát és asszonyát! Kívánunk vala-
mennyiüknek sok boldogságot, és elis-
merést, valamint jó egészséget!

Wenczel Árpád elnök

Húsvét
Füzesabony minden polgá-

rának ezúton kívánunk 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
A hölgyekhez érkezzen sok locsoló, el 
ne hervadjanak! Az urak pedig a nehéz 

munkával járó locsolásért kapják meg fi-
zetségként a jól megérdemelt piros tojást!
Összefogás Füzesabonyért Egyesület

Március 15.  
Mit kívánt a magyar nemzet 160 éve?

Irodalmi Kávéház

Legyen béke, szabadság, és egyenlőség! 
- egyszerűsíthetnénk a választ a 12 pont 
felütéseként megfogalmazott szavak-
kal. Hogyan is lett az esős, hideg szerda 
történelmünk egyik legdicsőségesebb 
napja? Európa városaiban 1948 elejétől 
egymás után, történtek forradalmi erejű 
megmozdulások. Januárban Itália városa-
iban, februárban Párizsban, március 13-
án Bécsben, majd két nap múlva Pesten 
kellett szembenéznie a maradi vezetésnek 
a liberális – republikánus, néhol nemzeti 
színezetben fellépő tüntetőkkel. .

Petőfi Sándor éppen a bécsi forradalom 
napján írja meg a Nemzeti dalt, mintha 
csak megérezte volna „itt az idő”. A ké-
sőbb márciusi ifjakként emlegetett fiata-
lok mintha megértették volna, hogy itthon 
nincs még olyan polgári réteg, amely for-
radalmi erőt jelenthetne, magukra vállal-
ták ezt a szerepet.  A pesti Pilvax kávéház 
volt a találkahelyük, itt találkoztak 15-én 
reggel is, ahol felolvasták az általuk szer-
kesztett 12 pontos petíciót, Petőfi meg el-
szavalta két napja írt gyújtó hangú versét. 
A vers felszólítását követve elindultak, 
és eső ide, hideg oda, sorra felkeresték 
az egyetemi ifjúságot, és mire Landerer 
nyomdájához értek, már sokezres tömeg 
vette őket körül.

Petőfi így emlékszik vissza: „Jóka-
it, Vasvárit, Vidácsot, és engem neveztek 
küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi 

megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét 
pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni 
kezdték. Ez alatt kinn lelkesítő beszédeket 
tartottak Egresi Gábor, Degré, Jókai stb. 
Dél felé elkészültek a nyomtatványok, s 
ezrével osztattak szét a nép között, amely 
azokat részeg örömmel kapkodta”. 

A Nemzeti Múzeumnál a tömeg úgy 
határozott, hogy a Városháza uraival is 
elfogadtatják a petíciót. Miután ez meg 
is történt, egy hattagú forradalmi bizott-
mány – köztük Petőfi – a Várba ment, és a 
helytartótanácsot felszólította, hogy töröl-
je el a cenzúrát, és engedje szabadon Tán-
csicsot. A tanács engedett, így aztán az 
írót az emberek kocsin, a lovakat kifog-
va örömittasan vihették át Pestre. Petőfi 
így összegzi később a nagy napot : „Ez 
volt március 15-ike. Eredményei olyanok, 
amelyek e napot örökre nevezetessé teszik 
a magyar történetben. Események folyta-
tásának ez közönséges volna, kétségkívül, 
de tekintve annak, ami volt, kezdetnek, 
nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermek-
nek az első lépést megtennie, mint mérföl-
deket gyalogolni a meglett embernek. Ma 
született a magyar szabadság”.

Másnap aztán a tizenkét pontos petíci-
óval súlyozott hajó indulhatott Pozsony-
ba, hogy az utolsó rendi diéta is megtár-
gyalja, és mielőbb elfogadja, mint a for-
radalom vívmányait..     Mit is akart hát a 
nemzet a márciusi ifjak tolmácsolásában?  

Mindenek előtt a cenzúra eltörlését, a saj-
tó szabadságát. Ezen kívül nemzeti, re-
publikánus, és antifeudális követeléseket 
is tartalmaz a tizenkét pont.

A dicső, és hónapokon át eredményes 
magyar forradalom aztán a bécsi udvar 
jóvoltából szabadságharccá alakult, amit 
a nemzetközi reakció ugyan vérbe fojtott, 
és kíméletlenül megbosszult, de ahogyan 
szerte Európában a változások elodáz-
hatatlanok voltak, és Magyarország egy 
bő évtizednyi sanyarúság után, igaz nem 
önálló államként, elindulhatott végre a 
polgárosodás, és a fejlődés útján. Ma is 
ezen az úton kellene járnunk, és bár sok-
kal inkább adottak ennek feltételei, mégis 
tévutakat választunk olykor.

A március 15-i események egyik rész-
vevője, a liberális (akkor még nem volt 
szitokszó) ellenzékhez tartozó Nyáry Pál 
korábban olyasmit mondott, miszerint 
Petőfiék úgymond forradalmat játszanak. 
Akkor ő hatalmasat tévedett, most kéne 
itt lennie, és megértetnie – és most igaza 
lenne - ezekkel a mai „forradalmárokkal” 
meg felbujtóikkal, hogy hagyják vég-
re abba ezt a drága és veszélyes játékot, 
ugyanis itt, és most, Európa egyik orszá-
gában nincs igény, végképp nincs törté-
nelmi kényszer forradalomra, meg szent-
koronás új rendszerváltásra. Legyünk már 
végre legalább annyira modernek, mint 
160 éve voltunk…    És végül: mit kíván 
a magyar nemzet ma? Az égből hulljon 
az áldás, mint Kossuth Lajos kalapjára a 
„karikára” hullott eső. Nem kell érte ten-
ni, meg áldozni, csak kivárni, amíg csoda-
tevő politikusok idevarázsolják nekünk, 
és mi elhisszük nekik, hogy itt a földi 
paradicsom. Az idők szavát megérteni bi-
zony nem is olyan egyszerű dolog. 1848. 
március 15-én Petőfi Sándor és lánglelkű 
barátai, meg soktízezer pesti polgár ki-
váló érzékkel hallották meg a történelem 
parancsát. Manapság e tekintetben mintha 
rosszabbul állnánk.

Jobb lenne ha „vigyázó szemünket” 
megint jó irányba vetnénk! 

Ünnepeljük együtt,  békésen március 
15.-ét!

 Gulyás András

Az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület és a Füzesabonyi Könyvtárbaráti 
Társulás 2008. február 10.-én vasárnap  
a Márka Presszóban megrendezte soron 
következő irodalmi kávéházi estjét. Az 
időpont apropóját a Magyar Kultúra 
Napja és a Valentin Nap is adta. 

A programban az egri Gárdonyi Géza 
Színház művésze – Venczel Valentin 
– Bródy Sándor (1863-1924) életét és 
munkásságát mutatta be. Közreműkö-
dött Gulyás András népzenész. A házi-
gazda szerepét ezúttal is egyesületünk 

alelnöke, Márkus Róbert Zsolt töltötte 
be.

 W.Á.
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