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Mit jelent önnek AUGUSZTUS 20-a?
Úgy gondoltam, az idei nemzeti ünnep 
kapcsán nem leíró jellegű cikket adok 
közre, nem is az én gondolataimat közlöm 
a nagybecsű olvasóval, hanem az ún. utca 
emberének a véleményére leszek kíváncsi, 
arra, hogy a füzesabonyi polgároknak mit 
jelent eme nemzeti ünnepünk. Elsőként 
egy volt kedves tanárom jutott eszembe, 
aki nem csak résztvevője, hanem szerve-
zője is volt hosszú évekig a településünk 
állami ünnepeinek.

Az írás tematikája az, hogy mindig 
az épp megszólaló adja a tippet, hogy ő 
kinek a véleményére lenne kíváncsi a 
folytatásbanA kérdés mindenkinél azonos 
volt: Mit jelent az Ön számára augusztus 
20?
Rauszné Urhegyi Aranka (történelem sza-
kos tanár):

-Mint történelem tanárnak: elsősorban 
az államalapítás és Szent István ünnepe jut 
eszembe, de szívesen emlékszem vissza 
gyermekkorom, az ’50-es évek augusztus 
20-áira is, amikor is az új kenyeret is ün-
nepeltük.  Azóta a kenyeret már nem szo-
kás ünnepelni, sok minden megváltozott... 
Én régóta úgy érzem, hogy a vallási ünne-
pek közül a karácsony, az állami ünnepe-
ke közül, pedig augusztus 20. a legszere-
tettebb számomra. Már gyerekkoromban 
is szerettem a 20-ai ünnepségeken részt 
venni. Olyan jó a memóriám, hogy szinte 
minden év augusztus 20-ai ünnepségére 
emlékszem. Például megjelenik vizuáli-
san előttem, hogy 1955. augusztus 20-án 
milyen volt az ünnep… szinte pontosan 
emlékszem az aug. 20-ra. Bánrévén lak-
tunk, határállomás Szlovákia és Magyar-
ország között, kis összetartó falu volt ez.  
A vasútállomás mellett volt egy tér, ott 
felvonták a zászlót, ünnepi szónoklatokat 
hallgattunk, majd a néptánccsoport műso-
rával folytatódott a program. Emlékszem, 
hogy kisgyermekként milyen nagy öröm 
volt az számunkra, amikor az ünnep leg-
emelkedettebb pillanatában  -kés hiányá-

ban- széttördelték az új kenyeret, és azt a 
friss, illatos csodát szétosztották közöt-
tünk, gyerekek között… Nagy dolog volt 
ez annak idején, amikor még a  boltok-
ban sem mindig lehetett kapni kenyeret… 
Nagy élmény volt az is számomra, amikor 
először 40 éves koromban megláthattam 
a Szent Jobbot… Egy történelem szakos 
tanárnak megelevenedett a történelem az 
ereklye láttán. 

-Mint pedagógustól, fontos megkérdez-
nem, hogy Ön szerint mit lát a ma gyer-
meke ebből az ünnepből? 

-A mai gyereket az ünnepek nem ér-
deklik, nem fogja meg őket. Mintha kihalt 
volna az emberekből, hogy várják, sze-
ressék az ünnepet. Véleményem szerint 
azonban fontos lenne, hogy a ma fiatalja 
is tudja ünneplőbe öltöztetni a szívét, és 
örülni ünnepeinknek, hagyományaink-
nak. Ez megszűnni látszik. A szülők fele-
lőssége ezen a téren is nagyon nagy. Bár 
megítélésem szerint már a fiatal szülők 
többsége sem tud igazán örülni az ünne-
peknek. Valójában milyen szép is lenne, 
ha a szülő is tartaná a hagyományokat, 

ezáltal mintát adna gyermeke számára… 
A pedagógus pont az augusztus 20-át nem 
tudja együtt ünnepelni a diáksággal, hi-
szen ekkor van a nyári szünet… A többi 
ünneppel más a gyermek kapcsolta, mert 
legalább az iskolában hall róla, részt vesz 
rajta.  Az államalapítás ünnepe más. En-
nek tiszteletére, fontosságára a szülőnek 
kell felhívni a gyermeke figyelmét.

-Ön hosszú ideig a füzesabonyi Műve-
lődési Központban volt népművelő, szer-
vezett aug. 20-át többször is. Milyen em-
lékei vannak ezekből az időkből?

-Fiatal voltam, szerettem szervezni, 
létrehozni… Többször előfordult, hogy én 
magam mondtam verset ezen az ünnepen, 
és nagyon örültem, hogy saját magam 
választhattam ki a költeményt. Mindig 
törekedtem arra, hogy ideológiamentes, 
az ünnephez igazán kötődő, értékes költe-
mény legyen a választásom. Már akkor is 
működtettem színjátszó csoportot, és ve-
lük is igen szép sikereket értünk el a tele-
pülési augusztus 20-ai ünnepségeken.  A 
legemlékezetesebb államalapítási ünnep, 
mely városunkhoz kapcsolódik, azonban 
mégis az 1996-os, melyet Simon Edit mű-
velődési ház igazgatósága alatt szervez-
tek. Nagyon szép volt, igényes, értékes 
programmal. Méltó módon emlékezett 
meg akkor Füzesabony ünneplő közönsé-
ge az 1100 éves évfordulóról. 
Aranka néni egy kedves tanítványa véle-
ményére volt kíváncsi augusztus 20-szal 
kapcsolatban: Hidvégi Dániel (elballa-
gott 8. a osztályos tanuló a Széchenyiből) 

Nekem igazából augusztus 20-a legin-
kább azt jelenti, hogy az emberek együtt, ki-
sebb-nagyobb baráti társaságokkal elmennek 
jól érezni magukat. Vagy egy olyan városba, 
ahol nagy tűzijáték várható, vagy épp a saját 
lakóhelyük főterére, hogy megtekintsék az 
est nagy nevezetességét: az augusztus 20-ai 
tűzijátékot. Az is lehet, hogy nem a szabadba 
mennek ki együtt, hanem valamilyen szóra-
kozóhelyre. (folytatás a 2. oldalon)



2008. AUGUSZTUS 18.2

-Tudod, hogy minek az ünnepe ez?
Talán az államalapításé…

Dani volt osztályfőnökét kérdezte: Szoviár 
Jánosné Ági néni (magyar szakos tanár)

-Először eszembe jut természetesen 
Szent István királyunk, az államalapítás. 
Ugyanakkor eszembe jut az új kenyér, 
amire mindig szükség van. A kenyér szent 
dolog, hagyomány, tisztelet, létfenntartás. 
A kemencében sült kenyérnél nincsen 
jobb. Ezzel kapcsolatban nekem is vannak 
emlékeim. Kisgyermek koromban sokat 
nyaraltunk unokatestvéreimmel négyen 
az apai nagymamámnál. Ő rendszeresen a 
kemencében sütötte a kenyeret. Mivel az 
a kenyér nagyon elálló volt, hetente két-
szer gyújtotta be a kemencét ebből a cél-
ból. Igen, a nagymama házi kenyere, az 
feledhetetlen! Az íze most is a számban 
van, ahogyan beszélek róla, emlékezem 
rá. Nem csak a kenyeret szerettük, hanem 
nagyon vártuk, hogy kisüljenek a kenyér-
lángosok is. Amikor elkészült a cseme-
ge, nagymamám íróval kente meg, és mi 
úgy ettük, mint aki soha nem evett. Ezek 
olyan feledhetetlen csodák… Nagyma-
mámék számára nagyon fontos volt, hogy 
jó kenyeret süssön, hiszen hét gyermeket 
kellett ellátnia. Úgy tartotta arrafelé egy 
mondás -ami nagy igazság-, hogy, ha ke-
nyér van, minden van! Érdekes, hogy a 
ma fiataljai is azt szokták mondani pálya-
választáskor, ha megkérdem tőlük, miért 
pont péknek szeretnének tanulni, hogy 

kenyérre békében is és háborúban is szük-
ség van. Milyen igazuk van.

-Manapság hogyan emlékeznek meg 
erről az ünnepről?

A férjemmel mi mindig ott vagyunk a 
városi ünnepségeken. Emlékszem, hogy 
az első tűzijáték Füzesabonyban nagyon 
sok embert megmozgatott. Rengetegen 
jöttek el akkor arra az ünnepre. Ez va-
lamikor a rendszerváltás utáni években 
volt. Ma talán már sokkal kevesebben kí-
váncsiak az ünnepekre, megemlékezések-
re. Pedig fontos része kell, hogy legyen ez 
az életünknek. 
Ági néni a szomszédasszonyát, volt tanít-
ványát kérdezte: Tamasiné Barta Andrea 
(főtanácsos, szociális és gyámhivatal) 

-Augusztus 20-ról Magyarország nem-
zeti és állami ünnepéről a Magyar Köztár-
saság Alkotmánya jut eszembe.

A jogfejlődés során az államok a ha-
talomgyakorlás szabályait; az alapvető 
állami szerveket és ezek jogállását; a köz-
igazgatás rendszerét; az állampolgárok 
jogait és kötelezettségeit többnyire alap-
törvényben szabályozták.

Az alkotmány általában egy adott ál-
lam alaptörvénye, amely az állam jog-
rendjének alapvető jogforrása. Az alkot-
mány „megjelenési” formáját tekintve 
lehet történeti alkotmány, illetve chartális 
(írott) alkotmány.

Magyarországnak 1949-ig történeti al-
kotmánya volt, mely alkotmányos hagyo-
mányokon, illetve különféle nagy jelen-

tőségű történeti jogszabályokon nyugvó 
alkotmány volt. 

1949. VIII.20. napján kihirdetett, majd 
többször módosított 1949. évi XX. tör-
vény a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ALKOTMÁNYÁRÓL formáját tekintve 
ettől kezdve írott alkotmányként  az állam 
alaptörvénye lett.

-Az Ön családjában milyen hagyomá-
nyai vannak az ünneplésnek?

-Ez a nap elsősorban családi körben 
zajlik. A délelőtt folyamán a televíziós 
közvetítéseknek köszönhetően megtekint-
jük a központi ünnepséget, általában még 
a tisztavatásból is megnézünk részleteket. 
Majd szabadidős programok következnek 
családi körben. 

Az idén augusztus 20-a is legyen bé-
kés, családi körben eltöltött ünnep. Em-
lékezzünk meg Szent Istvánról, az alkot-
mányról, a kenyérről, Magyarországról. 
Hiszen ez a nap az országunk, a szülő-
hazánk születésnapja. Ja! és ha tehetjük, 
kóstoljuk meg az idei év Ország Tortáját! 
Az aszalt szilvát, diót, marcipánt és csokis 
krémet tartalmazó édességet augusztus 
20-án a Kossuth téren a Szent István Ki-
rály udvara elnevezésű, családoknak szó-
ló rendezvényen mutatják be az alkotók. 
De ha szerencséjük lesz, az ország 180 
cukrászdájában is rábukkanhatnak!

ÉLJEN MAGYARORSZÁG,  
ÉLJEN A HAZA!

-Márkus Róbert Zsolt-  
az ÖFE alelnöke

Álom - Uszoda
Ibrány, 7076 főt számláló kisváros, nem 
messze Nyíregyházától helyezkedik el. 
Bár méretei vonatkozásában egy kicsivel 
elmarad Füzesabonytól, azonban sok te-
kintetben mégis hasonló településünkhöz, 
hiszen a város lakosságán túl a költségve-
tése, vagy akár az intézményhálózata, de 
még a kistérségen belüli körzetközponti 
szerepköre is közel azonos a mi ilyen jel-
legű paramétereinkhez képest. Szép, ren-
dezett utcái, esztétikus és jó karban lévő 
középületei már magukban is felhívják az 
oda látogatók figyelmét, azonban van egy 
ezeknél még szembetűnőbb különbség 
hozzánk képest! Valami, ami ott megva-
lósult, míg Füzesabonyban és térségében 
csupán egy álom maradt! Ez nem más, 
mint egy szinte ugyanolyan uszoda, ami 
2008 decemberére városunkban is fel-
épült volna, ha nem dönt másként a jelen-
legi helyi képviselő testület.

Az uszoda kivitelezése 2006-ban kez-
dődött el, és 2007 végére készült el.  2008. 
januárjától 8 és 20 óra közötti nyitva tartás-
sal várja Ibrány, és térségének lakosságát, 
az úszni vágyókat a tanuszoda. Durván 600 
millió forintos beruházás eredménye ez a 
magában is impozáns - a helyi általános is-

kola mellett elhelyezkedő – épület. A 6x12 
méteres, 0,7-1,2 méter mélységű, 30-31 
vízhőfokú tanmedence folyamatosan a di-
ákok birodalma. Ennek eredménye, hogy 
a térségből nem kerül ki olyan gyermek a 
jövőben egy általános iskolából sem, aki 
nem tud úszni! A mellette elhelyezkedő 
12x25 méteres úszómedence 1,2-1,8 méter 
mély, és 27 fokos a vize.

A máris nagyon kedvelt, vállalkozásban 
működtetett létesítményt, az egészségüket 
óvó, úszni szerető felnőtt lakosságon túl, 
naponta átlagosan 150 gyermek keresi fel 
a helyi és a környező iskolákból a testne-
velés órákon túl, gyakran a 
délutáni órákban is. 

Ott jártunkkor személyesen 
megtekinthettük a szaunával, és 
egyéb kiszolgáló helyiségekkel 
ellátott objektum látogatók elől 
elzárt gépészeti egységeit is, 
ahol nagyon sok költségtakaré-
kos, ötletes megoldást mutattak 
be számunkra.

Akik az úszáson túl továb-
bi mozgásra, kikapcsolódás-
ra vágynak, azok a szintén az 
épületben üzemelő bowling 

pályákon még folytathatják testük edzé-
sét, no és persze a szórakozást.

Bár kissé irigykedve, de csak elisme-
réssel szólhatunk a látottakról. Ibrányban 
meglépték azt, amit mi 160 kilométerre a 
nyírségi kisvárostól – Füzesabonyban – a 
jelenlegi városvezetés ez irányú döntése 
eredményeként NEM! Ez a kistérségi-, 
és egyben városi tanuszoda! 

Szerkesztőségünk nevében ezúton is 
köszönjük Ibrány város polgármesteré-
nek, Önkormányzatának, hogy telefonon 
és személyesen egyaránt készséggel nyúj-
tottak felvilágosítást a Füzes Krónika szá-
mára!

Wenczel Árpád 
felelős szerkesztő

(folytatás az 1. oldalról)
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Mi lesz a Megyei Kórházzal?
Eger az ország egyik legismertebb városa. 
Az utóbbi időkben azonban sajnos nega-
tív értelemben is gyakran a médiák ref-
lektorfényébe kerül a megyeszékhelyünk, 
mégpedig a Markhot Ferenc Kórház – és 
Rendelőintézet körüli, gyakran botrányos 
történések révén. Mivel területileg Füzes-
abony lakossága is ide tartozik, nem kö-
zömbös számunkra sem a Megyei Kórház 
sorsa. Szerkesztőségünk a Megyei Köz-
gyűlés elnökét, Sós Tamás urat kereste 
meg, hogy tájékoztassa tisztelt olvasóin-
kat a jelenlegi helyzetről.

Elnök Úr! Kérem, a Füzes Krónika ha-
sábjain keresztül üzenjen a füzesabonyi-
aknak, mi lesz a Megyei Kórházzal, hol 
tartanak jelenleg a tárgyalások?

A Heves Megyei Önkormányzat tör-
vényben meghatározott kötelezettségé-
nek eleget téve az 1990. évi választáso-
kat követő megalakulásától folyamatosan 
gondoskodik a HMÖ Markhot Ferenc 
Kórház-Rendelőintézet (kórház) útján a 
megye lakosságának járó– és fekvőbeteg 
ellátásáról. 

A megyei önkormányzat rendelkezik a 
kórház működéséhez jogszabályban előírt 
ingó- és ingatlan vagyonnal, a szükséges 
szakmai végzettséggel rendelkező és lét-
számú dolgozóval. 

A kórház osztályszerkezete és az előző-
ekben írt szakmai követelményeknek való 
megfelelés eredményeként az Országgyű-
lés törvénybe foglalt döntése értelmében 
elnyerte a súlyponti kórházi besorolást.

A kórház önkormányzati biztos által 
kimutatott és elemzett gazdasági helyzete, 
a magas színvonalú szakellátás folyama-
tos biztosítása érdekében döntött arról a 
Megyei Közgyűlés, hogy az egészségügyi 
feladatellátásba vállalkozói tőkét von be. 

Nyilvános pályázatot hirdettünk, 
amelynek keretében nyerte el – a tovább-
ra is megyei önkormányzati tulajdonban 
maradó kórházi vagyon – vagyonkezelői 
jogát és a kórház működtetésének jogát 
a HospInvest Zrt. Hangsúlyozom, hogy 
ezzel csak a közfeladat ellátásának módja 
változott meg, a Heves Megyei Önkor-
mányzat törvényben rögzített felelőssége 
nem szűnt meg. 

A megyei önkormányzat törvényi kö-
telezettsége teljesítése során kifejtett te-
vékenységével igazolta és bizonyította, 
hogy a megyei önkormányzat az igazi 
kórházvédő.

Miben nyilvánul ez meg? 
A vagyonkezelési- működtetési szer-

ződés tartalmában, a szerződésben meg-

határozott garanciákban. Így különösen a 
következőkben: a vagyonkezelői jog átru-
házása ellenértékért történt, a HospInvest 
Zrt-nek szerződéses kötelezettsége több 
milliárd forintos beruházás és fejlesztés 
elvégzése, késedelmes vagy hiányos tel-
jesítés esetén kiemelkedő mértékű kötbért 
kell fizetnie, a kórház súlyponti jellegét és 
egri székhelyét meg kell őriznie. 

Nem utolsó sorban a dolgozók tovább-
foglalkoztatása érdekében igen szigorú 
dolgozó védelmi szabályokat építettünk a 
szerződésbe. A HospInvest Zrt-nek a kór-
ház valamennyi dolgozóját át kell vennie, 
két évig a kollektív szerződést változatlan 
formában fenn kell tartania és alkalmaz-
nia, a dolgozók munkaviszonya ezen idő 
alatt nem szűntethető meg, ezáltal garan-
tálva mindenkinek a munkahelyét. 

Milyen védelmi lépéseket tett Ön sze-
mély szerint?

Felszólítottam a HospInvest Zrt-t, 
hogy alvállalkozóját a továbbfoglalkozta-
tási eljárásból haladéktalanul vonja ki és 
közvetlenül az anyavállalat kössön mun-
kaszerződést a dolgozókkal. Felkértem a 
HospInvest Zrt vezetését, vizsgálják meg 
a dolgozók fizetésemelésének, a 14. havi 
munkabér biztosításának lehetőségét. 

Ez az igazi kórházvédelem és nem az, 
amit a jogi értelemben nem létező „Kór-
házvédő Bizottság” végez. 

Ha már említette Elnök Úr a „Kórház-
védő Bizottságot”, mi a véleménye az ő 
ténykedésükről? Mi az üzenete számukra 
lapunk hasábjain?

A megyei közgyűlés azon döntése, 
amellyel a HospInvest Zrt-t nyilvánította 
a pályázat nyertesének törvényes és gaz-
dasági, dolgozóvédelmi szempontból is 
helyes volt. A másik pályázó 300 dolgo-
zó leépítésének szükségességét mutatta 
ki pályázatában. Kérdem, a Kórházvédő 

Bizottság is ezt akarja, amikor „lebeszé-
li” a kórház munkatársait a biztos jövőjü-
ket garantáló továbbfoglalkoztatásukhoz 
szükséges munkaszerződés megkötésé-
ről?

Emlékeztetem Önöket az önkormány-
zati biztos gazdasági helyzet stabilizálá-
sára irányuló javaslataira, melyek között 
szerepelt 300 fő leépítése.  Önök ezt akar-
ják? Ha a kórház a megyei önkormány-
zat finanszírozásában marad önkormány-
zati költségvetési szervként, akkor ez a 
létszámcsökkentés elkerülhetetlen lesz. 
Másik megoldásként jelentkezik a kórház 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-
sággá alakítása. Ez a működtetési forma 
sem garantálja minden dolgozó munkahe-
lyének megőrzését. 

A következetes kórházvédelem tehát a 
megyei közgyűlés által meghatározott, a 
HospInvest Zrt bevonásával folyó eljárás. 
Mint Önök előtt is ismert a pályáztatással, 
a szerződéssel kapcsolatban több jogor-
voslati eljárás indult. Ezek közül néhány 
a kérelmezők által vétett eljárási hibák 
miatt már lezárult. A folyamatban lévő 
ügyek sem érintik a vagyonkezelési- és 
működtetési szerződésben rögzített köte-
lezettségek végrehajtását, a HospInvest 
Zrt jogszerű teljesítését. 

Kérem előzőeket megfontolva, az 
egészségügyi ellátást igénylő betegek, a 
kórház jövője, a dolgozók folyamatos és 
teljes körű foglalkoztatása érdekében fejt-
sék ki az elkövetkezendő időben kórház-
védő tevékenységüket.

Köszönöm Elnök Úr, hogy a fentiekben 
megfogalmazott gondolatait megosztot-
ta a Füzes Krónika olvasóival. Bízva a 
Megyei Kórház további zavartalan mű-
ködésében, a jövőben is sikeres tárgya-
lásokat, és jó egészséget kívánok Önnek 
szerkesztőségünk nevében!

Wenczel Árpád 
felelős szerkesztő

Lapzártánkkor  
érkezett!

dr. Deák Gábor, a HospInvest Zrt. al-
elnökének nyilatkozata szerint 721 dol-
gozó írta alá a szerződést a HospInvest 
Zrt.-vel, és ezt közjegyző által hite-
lesítették, így a mások által a nyilvá-
nosságban indított számháborút a cég 
ettől a naptól lezártnak tekinti. (forrás: 
HEOL.hu – 2008.08.05.)

(a szerk.)
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Sajtóhelyreigazítás

Mindenki egyért?
Soha nem fordultam még nyilvános fórumhoz, de ez az a pont, amikor úgy gondo-
lom, ez nem tűrhet tovább halasztást. Tudom, amiről most írok, az nem a város prob-
lémája, hanem egyedül csak az enyém és a családomé, de talán mások is kerülhetnek 
hasonló helyzetbe? 

Füzesabony egyik közszereplő „polgára” már hosszabb ideje hangos zenéjével za-
varja nyugalmunkat. Teszi ezt annak ellenére, hogy már többször kértük, hogy hagyja 
abba. Véleményem szerint mindenki a saját házában nyugalomra vágyik, és nem akar 
a szomszédjától ily módon függeni. Ebben a rohanó világban a nehéz munka után 
fáradtan hazatérve mindenkinek jól esne az otthon csendje. Kérdem én, mi lenne az 
ilyen emberrel, ha társasházban élne?  Ott hogyan elégítené ki ilyen irányú szórako-
zási vágyát? Természetes lenne, hogy a többi lakó megértést tanúsítson iránta? Nála 
valószínű ez a szlogen működik: Mindenki egyért! Na de visszafelé már nem műkö-
dik a dolog? Egy mindenkiért!

Már több embertől is hallottam, hogy ilyen jellegű problémák okoznak nekik gon-
dot, de kihez fordulhatunk segítségért, hogy megértessük a csendháborítókkal, nem 
helyénvaló a cselekedetük?

B.A. (név, és cím a szerkesztőségben)
Szerkesztőségünk megkísérli levélírónk problémáját orvosolni. Első lépésként közre-
adjuk levelét, hiszen mások is kerülhetnek hasonló helyzetbe, és így többek számára 
elgondolkodtató lehet, hogy egyesek miért engedhetnek meg embertársaikkal szem-
ben efféle cselekedeteket?

(a szerk.)

Kotán György felperes szerkesztőségünk 
ellen indított sajtóhelyreigazítási perében 
a Heves Megyei Bíróság 2008. január 11.-
én hozott ítéletében az alábbi helyreigazí-
tásra kötelezte a Füzes Krónikát:

„A Füzes Krónika I. évfolyam 3. szá-
mának 12. oldalán, az „Abonyi adok-ka-
pok” című (168 órából idézett) cikkben a 
való tények hamis színben való feltünte-
tésével tévesen keltettük azt a látszatot, 
hogy a politikai tisztogatás tényét elisme-
rő kijelentés a felperestől származik.”

Füzesabony Város Önkormányzata - mint 
felperes -, szerkesztőségünk ellen indított 
sajtóhelyreigazítási perében a Heves Me-
gyei Bíróság 2008. január 17.-én hozott 
ítéletében az alábbi helyreigazításra köte-
lezte a Füzes Krónikát:

 „A Füzes Krónika I. évfolyamának 3. 
számában, annak is a 8. oldalán közölt 
fizetett politikai hirdetésben a hirdetés 
feladója a való tényeket hamis színben 
feltüntetve állította, hogy a korábbi város-
vezetés a teljes gimnázium rekonstrukció-
jára előkészített pályázatot hagyott örökül 
az új képviselőtestületre. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a 
gimnáziumot is magában foglaló ingatlan 
egy részének értékesítése miatt a pályá-
zat változatlan formában 2007-ben nem 
volt felhasználható, átdolgozásra szorult. 
A Füzes Krónika I. évfolyamának 3. szá-

mában, annak is a 8. oldalán közölt fize-
tett politikai hirdetés feladója és a Füzes 
Krónika I. évfolyamának 3. számában, 
annak is a 12. oldalán megjelentetett, a 
168 óra elnevezésű folyóirat „Abonyi 
adok – kapok” című írásának szerzője a 
létszámátszervezésekkel összefüggésben 
hamisan keltette azt a látszatot, mintha a 
felperes politikai tisztogatást hajtana vég-
re egy „halállista” alapján. Ezzel szemben 
a való tény az, hogy az átszervezés 12 főt 
érintett, ebből csupán 8 főnek szűnt meg 
a munkaviszonya különböző okokból. A 8 
főből hárman nyugdíjba vonultak, ketten 
nem pályázták meg újra további tisztsé-
güket és csupán 3 főt bocsátott el a fel-
peres.

A Füzes Krónika I. évfolyamának 3. 
számában, annak is a 8. oldalán közölt 
fizetett politikai hirdetés feladója és a 
Füzes Krónika I. évfolyamának 3. számá-
ban, annak is a 12. oldalán megjelentetett, 
a 168 óra elnevezésű folyóirat „Abonyi 
adok- kapok” című írásának szerzője a 
való tények hamis színben való feltünte-
tésével utalt arra, hogy a felperesnek fel-
róható okból hiúsult meg a Modine nevű 
cég füzesabonyi beruházása. A valóság 
ezzel szemben az, hogy a beruházás külső 
szakértő által elvégzett talajtani vizsgála-
tok eredménye miatt hiúsult meg.” 

Wenczel Árpád 
felelős szerkesztő

Olvasói levelekOlvasói levelek Kísérleti  
nyulak  

a piacon!
Néhány hete a képviselő testület döntése 
alapján az Arany János utca piac felöli ré-
szén több közlekedési táblát is kihelyez-
tek, mely az ottani gépkocsi forgalmat 
volt hívatott szabályozni. Többek között 
megtiltották az 5 tonnánál nagyobb gép-
kocsik áthaladását, illetve a járművek 
megállását.

Ezen döntésükkel ellehetetlenítették az 
ott lévő boltokat és a piacot, és ezt tették 
úgy, hogy az ott lévő vállalkozókkal nem 
egyeztettek. Milyen piac az, ahol nem le-
het megállni?

Mivel a boltok és a piac forgalma 
azonnal lecsökkent ezen intézkedés hatá-
sára, az érintett vállalkozók egyeztetésre 
a Polgármester asszonyhoz mentek. Köz-
ben tudomásunkra jutott, hogy a képvi-
selő testület néhány tagja egy sokkal hu-
mánusabb megoldást javasolt, miszerint 
az egyik oldalon a járdaszegélyre félig 
felállva megállhassanak a gépkocsik. Ezt 
a kiküldött szakértő szerint az egyirányú 
tábla alá helyezett külön táblával kell je-
lölni. Mi ezt mindnyájan elfogadtuk vol-
na, de ettől a Polgármester asszony, Kotán 
György és Atkári Lajos képviselők hatá-
rozottan elzárkóztak. Ellenben vitettek 

néhány kocsi követ a piac mögötti üres 
területre, hogy a kocsik itt parkoljanak 
(a vízről elfeledkeztek, így már egy kis 
csapadéktól is kisebb tavak alakultak ki). 
Továbbá közölték a vállalkozókkal, hogy 
ez csak kísérlet, majd októberben vissza-
térnek erre a témára. Persze, ha addigra 
már tönkre mennek és bezárnak az itt lévő 
boltok, akkor már köszönjük szépen, nem 
kérjük!

Amúgy a kísérlet úgy lenne igazi, ha a 
fentebb felsorolt három személy megállna 
a piac mögötti parkolóban és egy láda sör-
rel, illetve egy zsák kutya táppal elsétálna 
a boltból a kocsijához! Igaz, a Polgármes-
ter asszony illetve a két képviselő nem itt 
szokta elkölteni a pénzét. Nem szoktak 
nálunk vásárolni. Nekik lehet, hogy nincs 
szükségük a piacra, és az itt lévő boltok-
ra?!

Szekeres Jánosné 
a piac bérlője, illetve a papírbolt tulaj-
donosa, vagyis az egyik kísérleti nyúl
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MINI KRESZ közlekedési verseny

Hastánc

érzékűségüket, belső tudásukat, energiku-
san átadták a misztikus erőt, a szeretetet, 
és az ebből fakadó érzelmet a közönség 
számára.

A rendezvény lebonyolításában az 
Összefogás Füzesabonyért Egyesület is 
aktívan részt vett, támogatva ezzel ezt a 
remélhetőleg hagyományt teremtő sike-
resnek bizonyult helyi kulturális kezde-
ményezést.

A folytatásra 2008. augusztus 09.-én 
került sor a mezőkövesdi Zsóry – für-
dőben, ahol szintén a Kék Banán 2004. 
Bt. szervezésében ELI SHANTI Has-

2008. július 28.-án a helyi Művelődé-
si Központban a Kék Banán 2004 Bt. 
szervezésében megrendezésre került 
az első ELI SHANTI jótékonysági 
hastánc est. 

Helyi, és környékbeli egyéni, és 
csoportos produkciókat láthattak az 
érdeklődők. Bakos Lilla hastánc mű-
vész, és egyben oktató, Bíró Móniká-
val a saját-, valamint a közreműködő 
fellépők révén ízelítőt adtak a tisztelt 
nézők számára a hastánc rejtelmeiből, 
megismertették őket e műfaj történe-
tével, eredetével. 

A csodás ruhákban fellépő csinos 
hölgyek táncuk során kifejezték női 

tánc Fesztiválra került sor. Itt fellép-
tek Füzesabony, Mezőkövesd, Eger, 
Gyöngyös és Kecskemét hastáncosai. 
A programot Lucza Csaba táltos ha-
gyományőrző dobolása tette még szí-
nesebbé.

Ezt az igen népes nézősereg előtt 
megrendezésre került kulturális szóra-
koztató eseményt is támogatta egyesü-
letünk, remélhetőleg népszerűsítve ez-
zel a Hastánc művészetét, és öregbítve 
Füzesabony város jó hírnevét!

Wenczel Árpád  
 ÖFE elnöke

2008. május 9.-én Füzesabonyban is 
megrendezésre került a Nemzedékek Biz-
tonságáért Közhasznú Alapítvány szer-
vezésében a MINI KRESZ közlekedési 
verseny. 

Mint azt dr. Császár Józsefné kuratóriu-
mi elnöktől a Füzes Krónika megtudta, ezt 
a rendezvénysorozatot 5 éve kezdte el az 
alapítvány, és ez idáig több, mint 18.000 
gyereket „vizsgáztattak le” a balesetmentes 
közlekedés érdekében összeállított játékos, 
de ugyanakkor igen tartalmas vetélkedői-
ken. A 2007. szeptemberétől kezdődő idő-
szak alatt lebonyolított programok sorában 
már a 125. volt a füzesabonyi.

A városunkban megtartott eseményen 
15 iskola első és másodikos tanulója és 
13 óvoda nagycsoportos óvodása vett 
részt Füzesabonyból és a környező tele-
pülésekről.

A verseny megszervezésében nagy se-
gítséget nyújtott többek között az ORFK, 
az OBB, a Közlekedési Minisztérium, 
valamint a helyi Rendőrkapitányság, és 

- Polgárőrség. Az alapítvány lelkes csa-
patán túl egyebek mellett a felsorolt tá-
mogatóknak is köszönhető a kiosztott sok 
ajándék, KRESZ társasjáték és KRESZ 
szőnyeg.

Tomi bohóc köz-
lekedési bohóságain 
túl, szolgálati kutya 
és motoros rendőr 
bemutatót is láthat-
tak a résztvevők. 
A Tűzoltóság két 
speciális járműve is 
megtekinthető volt. 
A lényeg természe-
tesen az elméleti és 
ügyességi vetélke-
dőkön történő rész-
vétel volt, amiknek 
révén Füzesabony-
ban is sikerült ös-
szefogni egy nemes 
célért, a gyermeke-
ink védelméért!

A Füzes Krónika bízik abban, hogy 
további hasonló színvonalas események 
megrendezéséről is tájékoztathatja majd a 
jövőben olvasóit.

Wenczel Árpád
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Tini diszkó

Mesesarok
Tisztelt Olvasó! Szeretnék útjára indítani egy meseíró versenyt!  A 
beküldött meséket előzsűrizés után - amennyiben alkalmasnak tartjuk 
arra –lehetőségeink szerint leközöljük. A díjakat 2010 végén ítéljük 
oda az Önök és az ÖFE tagok szavazatai alapján.

Icike-picike kis mese 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy icike-picike 

város. A város polgárai nem voltak megelégedve az éppen hatalmon lévő vezetők-
kel. Mivel a király demokratikus volt, megengedte, maguk válasszák meg helytar-
tójukat.

Kimentek a várost elválasztó folyó jegére, hogy élve jogukkal megválasszák a 
vezetőiket. A város lakóinak egyik fele a folyó bal, másik fele a folyó jobb oldalán 
gyülekezett. A jobb oldalon lévők a választás előtt végig járták a város szinte minden 
házát: ígértek zsíros állásokat, kolbászból font kerítést, meg mindent, amit a lakos-
ság a száján kiejtett. A baloldalon lévők maguk sem voltak elégedettek, ezért el sem 
mentek a választásokra. Így a jobb oldalon lévők hatalomra jutottak. 

Rögtön elkezdték a bosszúállást. Az állami hivatalokból mindenkit elküldtek. 
Volt nagy sírás-rívás, szánom-bánom, de az idő kerekét már nem lehetett vissza 
forgatni. A megürült zsíros állásokat betöltötték a követelőzők, de egyre több állásra 
lett volna szükség. A legnagyobb szolgálatot tévőknek új címeket találtak ki, persze 
még nagyob pénzekért. A kincstár már kezdett kiürülni. A népnek tett ígéretek csak 
ígéretek maradtak. Kezdték észre venni, hogy a kerítést most sem kolbászból fon-
ják. Sokan zúgolódtak, számon kérték az ígéreteket. Ezért jöttek az újabb ígéretek: 
kacsalábon forgó várat építenek, erre van szüksége a városnak!

Már csak pénzre volna szükség, de az is meg lesz, majd kérnek az uzsorásoktól!
Megijedtek a tanácsnokok. Észrevették, már semmibe nincs nekik sem döntési 

joguk. Bábok voltak ők is. A pénz csak fogyott, egyre csak fogyott, és nem történt 
semmi. Még mindig voltak olyanok, akik nem kaptak semmit a szolgálataikért, ezért 
a helytartó, a főtanácsnok, és az udvari bohóc kitalálta, hogy legyenek „susogók”! 
Ezeknek az volt a dolguk, hogy szétszéledtek a városban, és különböző kitalált plety-
kákat terjesztettek. Ők vitték a híreket, hogy a nép mit  csinál, és mit susog. Mikor az 
emberek már nem susogtak semmit - mert meg voltak félemlítve -, a susogók maguk 
találtak ki meséket, amit az emberek a város közepén lévő piacon susogtak. Egyszer 
csak az udvari bohóc azt mondta a helytartónak és a főtanácsnoknak: -„Nincs szük-
ség a piacra! Ha megszüntetjük, nem lesz az embereknek hol gyülekezni!” Meg is 
hozták az új rendeletet. Le kell zárni a piachoz vivő utakat! Kiküldték a martalócai-
kat, hogy akik megszegik az új rendeletet, azonnal büntessék meg őket! …

A mesémet most itt abbahagyom. A végét 2 év múlva majd együtt elolvassuk!
Szekeres Jánosné 
ÖFE elnökségi tag

A fenti mese kitalált történet egy képzeletbeli világról. A valósághoz semmi köze 
nincsen, az esetleges hasonlóság csupán a véletlen műve lehet!

(a szerk.)

2008. július 19.-én egyesü-
letünk a Kék Banán 2004. 
Bt.-vel közösen egy tini 
diszkó keretében kísérle-
tet tett a helyi tizenévesek 
kultúrált formában történő 
szórakoztatására a legen-
dás Ámor presszóban. Bár 
sajnos elég mérsékelt volt 
az érdeklődés, azért a je-
lenlévők így is nagyszerűen szórakoz-
hattak. A jó hangulatról a műsorvezető, 
Wenczel Ádám (Dj. Grékó) gondosko-
dott. Az iskolai tanév kezdetét követően 

tervezzük hasonló rendezvények rend-
szeres szervezését – remélhetőleg ennél 
valamivel nagyobb érdeklődés mellett!

Wenczel Árpád

A Tini Disco  
top 10-es  

slágerlistája
1. Rio – Shine On
2. Fragma – I need toca’s merical
3. Rihanna – Please don’t stop the music
4. Basshunter – All I Ever Wanted
5. Peat JR Fernando – Végtelen nyár
6. Leona Lewis – Bleeding Love
7. Desperado – Tanár úr 
8. Manu Chao – Live in paradise
9. Mutya Buena – B Boy Baby
10. DJ Inphinity – It’s my life

- W.Ádám-

Tisztelt Olvasó!
Rohamosan közeledik az idei nyár vége! 
Bár sokan most az Olimpia hevében ég-

nek, vagy éppen még él-
vezik a nyár utolsó nap-
sugarait, tudomásul kell 
vennünk, hogy hamarosan 
beköszönt az ősz. Szeptem-
ber egyben a gyerekek szá-
mára az új tanév kezdetét is 
jelenti, míg a felnőtteknek 

ez inkább a forróság és az esetenként kis-
sé színesebb hetek utáni újabb kihívások, 
és néha szürkébb nappalok. ideje. Az Ös-
szefogás Füzesabonyért Egyesület lehető-
ségeihez mérten szeretné gazdagítani az 
elkövetkezendő hónapok helyi kulturális, 
és szórakoztató jellegű események kíná-
latát. Eddigi kiadványainkon túl ezekről 
is olvashatnak az interneten, a www.fu-
zeskronika.hu oldalon.

Akik rendezvényeinket, tevékenysé-
günket anyagilag is kívánják támogatni, 
azok ezt az alábbi számlánkra tehetik meg: 
Füzesabony és Vidéke TKSZ 61900019-
03000047.

A Füzes Krónika következő száma ter-
veink szerint október végén jelenik meg.  

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
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