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Egy nemzeti ünnep margójára…
het az 1956-os forradalomról azoknak, 
akiknek hozzátartozói október 23-án a 
Magyar Rádió épületét védték, mint azok-
nak, akik ostromolták, vagy akik csak arra 
jártak, és szemtanúi voltak az események-
nek. A történelemmel foglalkozó kutató, 
aki megpróbálja a múlt eseményeit re-
konstruálni, ha valóban valósághű képet 
akar, nem törődhet kora elvárásaival, 
nevezetesen, hogy milyennek kell látnia 
az adott eseményt. Olyannak kell látnia, 
amilyennek a forrásai láttatják!

- Önnek tudomásom szerint igen nagy 
archív gyűjteménye van, illetve. sokat ku-
tatta Heves megye, valamint egyes tele-
püléseinek szerepét az ’56-os események 
kapcsán. Honnan a nagy  érdeklődés? 
Mióta foglalkozik ezzel a témával? Milyen 
kutatási módszereket alkalmaz(ott)? 

- Az érdeklődés onnan származik, hogy 
az 1990-es évek elején a kezembe került 
egy dokumentum, kétségtelenül nem le-
gális úton, amelynek eredetije a hadtörté-

neti levéltár archívumában található, erről 
később meg is győződhettem, volt szeren-
csém kézbe venni azt is, amiből az derült 
ki számomra, hogy az 1990 előtti minő-
sítés is hamis volt, de az 1990 utáni mi-
nősítés is figyelmen kívül hagy sok min-
dent. Nevezetesen az sem volt igaz, amit 
1956-ról a rendszerváltás előtt a hivatalos 

A magyar nemzeti ünnep kapcsán 
Egyesületünk az alábbi interjúval kí-
ván adózni az ’56-os hősök emléke 
előtt. Heves megye legnagyobb 1956-os 
forradalmi kutatással rendelkező sze-
mélye dr. Kozári József, az Eszterházy 
Károly Főiskola történelem tanszéké-
nek főiskolai docense. A kutatót ke-
restem fel, hogy szóljon a kutatásáról, 
illetve a forradalom füzesabonyi vonat-
kozásairól.

- Egy haladó gondolkodású történész 
hogyan aposztrofálja/magyarázza a ma-
gyarországi ’56-os eseményeket? (For-
radalom? Ellenforradalom? Érdekek... 
érdekeltek...stb...) 

- Ha jogkövető embernek tartom ma-
gam, akkor azt kell mondanom, hogy 
forradalom, hiszen a Magyar Köztársaság 
Parlamentje törvényben mondta ki, hogy 
az 1956-ban Magyarországon forradalom 
volt. Nagyon sokak számára az, törvény 
nélkül is, például az én több min 80 éves 
apósom mindig, - a hetvenes évek-
ben is – csak úgy beszélt 1956-ról, 
hogy: „a forradalomkor”. Hogy a 
történésznek forradalom-e, most, 
azt kell mondjam, az eddigi isme-
reteink szerint igen, de hogy két-
száz, vagy annál is több év múlva 
milyen üzenetet hordoz 1956 azt 
csak az akkori emberek tudják 
majd megmondani. Kossuth Lajos 
egy levelében, 1849 márciusában 
azt írta családjának, nem tudja mit 
ünnepelnek 1848 március 15-én, 
hiszen egy kis pesti fölzendülésen 
kívül más nem történt. Ami Kos-
suth Lajosnak 1849 márciusában kis pesti 
fölzendülés, az a ma emberének a dicső-
séges márciusi forradalom. Tehát nem lá-
tok a jövőbe. Jelen ismereteink szerint azt 
kell mondanom, hogy 1956 forradalom. 
De azt is tudomásul kell vennem, hogy 
már ma sem mindenkinek. A történelmi 
igazság nem mindig esik egybe az egyén 
igazságával. Egészen más véleménye le-

Illyés Gyula: 

Egy mondat a 
zsarnokságról

-részlet-
Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 

nemcsak a puskacsőben, 
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában 

kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van

nemcsak a füst sötétében 
lobogó vádbeszédben, 

beismerésben, 
rabok fal morse-jében,

(. . .)

hol zsarnokság van, 
mindenki szem a láncban; 

belőled bűzlik, árad, 
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben, 
így járunk vaksötétben, 

s feszengünk kamarában, 
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van, 
minden hiában,  

a dal is, az ilyen hű, 
akármilyen mű,

mert ott áll 
eleve sírodnál, 

ő mondja meg ki voltál, 
porod is neki szolgál.

Felvonulás Budapesten (archív felvétel)
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Anyatejes világnap városunkban  
- csak jó kondiban lévőknek!!!

Világszerte 1992-től tartják az anyatejes 
táplálás világnapját, felhívva a figyelmet 
arra, hogy mennyire fontos az, hogy a 
csecsemő a lehető legtovább anyatejhez 
juthasson. A babák egészséges táplálá-
sa érdekében indította útjára az Egész-
ségügyi Világszervezet és az UNICEF a 
komplex, átfogó programját. 

Városunkban az idén eme fontos mo-
mentumra két rendezvény keretén be-
lül is felhívták a figyelmet. A Kis Bocs 
Baba-Mama Egyesület szervezésében 
2008. augusztus 30-án a Művelődési ház-
ban védőnő, szülésznő, egészségfejlesztő, 
szoptatási tanácsadó, pszichiáter, szociális 
szakember, dúla, munkavállalási tanácsadó 
szakemberek várták az igen szép számban 
megjelent érdeklődőket, melyek soraiban 
a közvetlen érintetteken kívül apukák is 
sokan megjelentek. Azt hiszem, túlzás nél-
kül állíthatom, aki részt vett a programon 
nagyon jól érezhette magát, válasz nélküli 
kérdéssel nem hagyhatta ott a helyszínt. A 
szakemberek tanácsadásán kívül igénybe 
vehették az érdeklődők a játszóházat, a 
gyermekfelügyeletet, de játszhattak bohó-
cokkal, vagy éppen alkothattak a kreatív 
sarokban. Kísérőprogramként egészség-
megőrző asztal, vérnyomásmérés, testtö-
meg-index mérés vagy épp aurafotózás is 
színesítette a kínálatot. Igen nívós, sokak 
által látogatott rendezvény volt ez. 

Néhány nappal később a Védőnői 
Szolgálat szervezésében szintén Anyate-
jes Világnapi rendezvény volt városunk-
ban. Kár, hogy nem összesítették erőiket, 
és közösen szervezték meg a rendezvényt. 
A jövőben talán érdemes lesz együttmű-
ködni, nem csak egymás mellett működ-
ni. Annál is inkább, mert a füzesabonyi 
védőnők előtt le a kalappal, kitettek ők is 
magukért, tartalmas programot prezentál-
tak az érdeklődő anyukáknak, apukáknak, 
csak hát a helyszín nem hogy nem volt al-
kalmas eme rendezvény lebonyolítására, 
de már-már felháborító volt! 

Tudom, hogy nem a védőnők agyából 
pattant ki a gondolat a helyszín tekin-
tetében. Ők ettől körültekintőbbek, em-
patikusabbak. A helyszínt felajánlásként 
kapták. Ez a helyszín pedig a polgár-
mesteri hivatal tanácskozóterme volt… 
Igen, jól olvassák. Az akadálymentesítés 
nélküli, sok lépcsős hivatal. A célközön-
ség egy ilyen rendezvényen leginkább a 
babakocsistul gyermekeiket is magukkal 
cipelő anyukákból áll. Nehezítésként egy-
két szatyor, táska is lóg a babakocsikban, 
vagy nem ritkán az anyukák nyakában. 
Így oldják meg a kismamák a feljutást a 
hivatalba, majd pedig azon belül az első 
emeletre. Sokan a lépcsők alatt meggon-
dolták magukat és visszafordultak, meg-
oldhatatlannak ítélve a bejutást. Én is vé-

gigszenvedtem az utat: egyik kezemben 
a kisfiam plusz egy szatyor, a másikban 
a babakocsival egyensúlyozva igyekez-
tem a rendezvényre. Segítség nuku… 
Igaz, a hivatal egy férfi munkatársával 
összetalálkoztam, látta, mit kínlódok, de 
ahelyett, hogy segített volna, kiröhögött. 
De hát kérem, ez az intelligencia kérdé-
se csupán. Belegondoltam, sőt láttam is, 
hogy szenvedtek a kismamák, akik felju-
tottak. Kérem! Tessenek erre odafigyelni! 
A belváros rehabilitációs programjában 
bízom benne, benne foglaltatik a hivatal 
épületének akadálymentesítése is! Azon-
ban az IQ - hiányos hivatali dolgozón ez 
sem fog segíteni… 

Megfontolásra ajánlanám Füzesabony 
városának a csatlakozást az UNICEF 
„Gyermekbarát város” kezdeményezé-
séhez, illetve több magyar városhoz ha-
sonlóan ingyenessé tehetnék az évente 
egymillió gyermek haláláért felelős pneu-
mococcus baktérium elleni védőoltást a 2 
és 5 éves kor közötti gyermekek számára. 
Az egymilliárdos kötvénykibocsátás talán 
ezt is fedezné. Kellene már végre valami 
népszerűt is cselekedni. (A két éven aluli 
gyermekeknek a kormány döntése értel-
mében ingyen jár a pneumococcus elleni 
védőoltás, amennyiben a szülők ezt ké-
rik.)

-márkusrzs-

(folytatás az 1. oldalról)
politika mondott, de az sem amit utána 
állított. Legalább is az általam ismert do-
kumentumok szerint. Elkezdtem hát ku-
tatni. Először a Hadtörténeti levéltár iratai 
között, majd a hadbírósági periratokban, 
de az akkor Történeti Hivatalnak nevezett 
intézmény dokumentumai között is, ame-
lyek ma az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Hivatalában találhatóak. Nos a 
kutatások is árnyalták a képet, ráadásul 
rengeteg interjút készítettem a hajdan 
volt események résztvevőivel, amelyek 
megint nagyon sok adalékkal szolgáltak 
1956 történetéről. Ma több száz órára 
tehető hang archívummal rendelkezem. 
Remélem egyszer sikerül maradéktalanul 
feldolgoznom.

- Információim szerint településekre 
bontva is rendelkezik adatokkal. Mit tud-
na elmesélni a füzesabonyi ’56-os hősök-
ről? Kik voltak ők? Mi zajlott városunk-
ban, ill. közvetlen környezetében? 

- Igen vannak ilyen adataim. De ami-
kor a kutatási engedélyt kértem aláírtam 
egy nyilatkozatot, amelyben vállaltam a 
személyiségi jogok tiszteletben tartását. 
Így neveket csak a hozzátartozók engedé-
lyével írhatnék, ezek pillanatnyilag nem 
állnak rendelkezésemre. Az érdeklődés 
felkeltése céljából néhány adatot eláru-
lok. 

Füzesabonyban a forradalmi esemé-
nyek október 26-án este kezdődtek, ami-

kor egy helybeli fiatalokból, valamint 
MÁV dolgozókból álló csoport ledöntötte 
a szovjet emlékművet. Figyelmük még 
arra is kiterjedt, hogy azt kelet felé dönt-
sék. A helyi hatalmi szervek tehetetlenek 
és tanácstalanok voltak.  

Október 27-e városukban igen mozgal-
masan telt el. A forradalmi tanács megvá-
lasztására összegyűlt tömeg felfokozott 
hangulatban a tanácstitkár, valamint a 
begyűjtési biztos felelősségre vonását 
követelte. Miután nem találták őket, a be-
gyűjtési osztályvezető lakására mentek, 
akit - egyes források szerint - megvertek. 
Közben egy másik csoport a kiegészítő 
parancsnokságot fegyverezte és váltotta 
le. Majd miután a rendőrség munkatársai 
is csatlakoztak hozzájuk, a járási pártbi-
zottság épülete felé tartottak. Útközben a 
kiskereskedelmi vállalat zsidó származású 
vezetőjét ittas személyek az utcára akar-
ták hurcolni, hogy ott agyonverjék. A tra-
gédiát a kiegészítő parancsnokság egyik 
beosztottja akadályozta meg. Az antisze-
mita beszólásoktól sem mentes vitát azzal 
zárták le, hogy az üzlet vezetőjét őrizetbe 
vették, s így sikerült elejét venni a lincse-
lésnek. Ezt követően a járási pártbizottság 
épületét, fegyvert keresve teljesen fel-
dúlták. A nap folyamán megválasztották 
a forradalmi bizottságot és létrehozták a 
nemzetőrséget. Október 30-án hozták lét-
re a járási tanács dolgozóiból, valamint a 
járási községek forradalmi tanácsainak a 

küldötteiből a Füzesabonyi járás forradal-
mi tanácsát. A gyűlésen megválasztották 
a vezetőséget, a 16 intézőbizottsági tagot, 
valamint a járási hivatal osztályvezetőit. 
Első intézkedésükként feloszlatták a járá-
si tanácsot, a továbbiakban utasítást adtak 
a tagosítások megszüntetésére és a földek 
visszaadására, valamint a kártalanításra. 
Elrendelték továbbá, hogy a Terményfor-
galmi Vállalat vagy az állami gazdaságok 
terményt szolgáltassanak ki a lakosság-
nak.

- Az októberi események nagy „nyer-
tesei”, illetve „vesztesei” között találha-
tunk-e füzesabonyi származásút? 

- Igen vannak, de nem nevezhetem meg 
őket, csak a hozzátartozók engedélyével. 
Az érintettek sajnos már meghaltak. Ta-
lán annyit árulhatok el, ami már amúgy is 
megjelent nyomtatásban, és méltán lehet-
nek büszkék rájuk a mai abonyi polgárok: 
a helyi forradalmi szervezet elnöke a nap 
főszereplője, Gál János lett, míg titkárnak 
Fecske Lászlót, választották meg.

Kedves olvasó! Feltett szándékom, 
hogy az érintett családtagok, leszárma-
zottak írásos engedélyének beszerzése 
után megismertessem Önökkel Kozári 
Úr értékes kutatási eredményeit, me-
lyek kifejezetten Füzesabonnyal, ill. fü-
zesabonyi polgárokkal kapcsolatosak. 
(folyt. köv.)

-márkusrzs-
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Fesztiválhangulat a piactéren
2008. szeptember 13-án, 13 órától 
a füzesabonyi piactéren valami el-
kezdődött... Méghozzá egy nemes 
kezdeményezésnek köszönhetően 
egy kulturált, jókedvű, „megkülön-
böztetés-mentes”, remek hangulatú 
rendezvénysorozat. Egyesületünk 
lelkes csapata megrendezte az I. Fü-
zes Fesztivált. Célunk az volt, hogy 
egy remek délutánra minél több fü-
zesabonyi lakosnak teremtsünk kel-
lemes kikapcsolódási lehetőséget. 
Elmondhatom, hogy ez sikerült is, hiszen 
rendezvényünket a józan becslés alapján 
is négy – ötszáz érdeklődő látogatta meg. 
Természetesen a résztvevők folyamatosan 
cserélődtek, nagy volt a fluktuáció, de ez 
nem is csoda, hiszen az égiek csak félig 
voltak velünk. Az esőt sikerült elkerül-
nünk, azonban a néha viharos erejű szelet 
nem.

Az időjárás viszontagságaival dacolva 
a színes programokat az erdőtelki ma-
zsorettek nyitották meg, majd folyama-
tosan helyi fellépők következtek. A leg-
nagyobb számú, leglelkesebb közönség 

a gyermekek köréből tevődött ki. Őket 
egész délután ingyenes ugrálóvár várta, 
lovagolhattak, megtekinthették milyen 
belülről egy tűzoltó autó, Kriszta bohócék 
és Ani óvónéni kézműves foglalkozások-
ra várták a gyerkőcö-
ket, ahol is lufifigu-
rákat hajtogathattak, 
rajzoltak, arcfestésen 
vettek részt. Amikor 
megéheztek, jóked-
vűen lakomázhattak 
a kifejezetten erre 
az alkalomra készült 
több, mint 20 tepsi 
autentikus „abonyi 
krumplis-túrós” le-
pényből, vagy vá-
laszthattak mézédes 
forró főtt kukoricát.

A felnőttek öröm-
mel vették a pszichi-
átriai intézet csoport-
jának fellépését, a 

Yamato SE izgalmas bemutatóját, 
a Füzes Táncklub gyönyörű kore-
ográfiáit, a zeneiskola csodás han-
gulatot keltő darabjait és férfiak 
tömege tapsolt a csinos hastáncos 
lányoknak-asszonyoknak.

A késő estig tartó programár záró 
akkordjaként a Casablanca együttes 
teremtett az akkor már igen hideg 
idő ellenére forró hangulatot. 

Rendezvényünket – meghívá-
sunkra, felkérésünkre – megláto-
gatta településünk országgyűlési 
képviselője, akit szeretettel fogadtak a té-
ren összesereglett abonyiak. Korózs Lajos 

egyben az I. Füzes Fesztivál fővédnö-
ke is volt. Mivel híre ment rendezvé-
nyünknek, így nem volt csoda, hogy 
Heves megye közgyűlésének elnöke, 
Sós Tamás úr is megjelent az esemé-
nyen. Szűkebb pátriánk 3 képvise-
lője fogadta csak el meghívásunkat: 
Eperjesi László, Sipos Attila és Bal-
sai Tamás. A vezetőségből senki nem 
tette tiszteletét meghívásunk ellené-
re. A Füzesabonyi Kistérség alelnök- 
asszonya, Mezőtárkány polgármes-
tere azonban fontosnak tartotta meg-
jelenését az ÖFE rendezvényén. 

Ez a kiváló hangulatban eltelt kb. 
8 óra nem jöhetett volna létre, ha 
nincs az Összefogás Füzesabonyért 

Egyesület, és ha nincsenek támogatóink. 
Örömmel mondhatom el, hogy nagyon 
sokan támogatták rendezvényünket anya-
giakkal, és természetbeni juttatásokkal 
is. Mindenek előtt említem meg a helyi 

polgárőrséget, és a 
rendőrkapitánysá-
got is. Mi itt az újság 
hasábjain keresztül 
szeretnénk köszönetet 
mondani mindannyi-
uknak az altruisztikus 
segítségnyújtásért, és 
szerettük volna –lehe-
tőségeinkhez mérten 
– viszonozni segítsé-
güket, vagyis megje-
lentetni eme cikkben 
a kilétüket. Azonban 
kevés kivételtől elte-
kintve nem járultak 
hozzá a nyilvánosság-
hoz, tartva az esetleges 
incidensektől... Ez egy 

kicsit elgondolkodtató tény a XXI. század 
Európájában... 

Minden esetre köszönetünket fejezzük 
ki a VENEZIA esküvői ruhaszalon tulaj-
donosának-vezetőjének, a Mátyás király 
Gyógyszertár tulajdonosának, valamint a 
Karaván 93 Kft tulajdonosainak, a Hárs-
fa vendéglő 
tulajdono-
sának, a 
Kék banán 
2004 Bt-
nek, és a 
Gál és Gál 
Virágnagy-
kernek. A 
további kö-
zel 50 me-
cénásnak is: örök hálánk, bízunk benne, 
hogy a II. Füzes Fesztiválon is találko-
zunk velük!

És persze Önökkel is, akik kilátogat-
tak, és jól érezték magukat! Viszontlátás-
ra jövőre!

Márkus Róbert Zsolt

Top Hits – 2008.- Füzesabony
Az I. Füzes Fesztiválon több zenei kívánság 
is elhangzott a délután során. Ezeket a dalo-
kat elsődlegesen a tizenévesek kérték. Arra 
gondoltam, hogy megkísérlem a helyi álta-
lános-, és középiskolások véleménye alapján 
összeállítani azt a 10-es listát, amely 2008. legnépszerűbb kön-
nyűzenei felvételeiből áll. Ezért, kérem a Füzes Krónika e kor-
osztályába tartozó olvasóit, hogy küldjék meg az alábbi címek 
valamelyikére e-mailben azt a maximum 10 dal címet - annak 
előadójának nevével -, amely a levél írója szerint 2008-ban a 
legsikeresebb volt! (wenczela@citromail.hu, fuzeskronika@cit-
romail.hu)

Szerkesszük együtt az idei év füzesabonyi slágerlistáját! 
Várom a leveleket! A lapzártára való tekintettel a beküldési 
határidő 2008. november 30!

Wenczel Ádám
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Állati mese

Influenza
Az egészségügy megyénkben tapasztalható 
viszontagságairól hallván minden nap, a már 
ÁNTSZ engedéllyel is rendelkező megyei kórhá-
zunk körül zajló külső – belső viszályok ismere-
tében megnyugtató érzés volt belépni a Medizol 
Bt. főhadiszállására, vagyis dr. Weisz Zoltán Rá-

kóczi úti rendelőjébe, ahol doktor úron kívül két 
segítője, Andrea és Krisztina barátságos mosolya 
is fogadott. 

Elsőként az Egerről hallható áldatlan rende-
lőintézeti- és kórházi állapotokról kérdeztem a 
házigazdát, azonban Weisz dr. diplomatikusan 
meggyőzött arról, hogy az ott igen gyorsan per-
gő, és esetenként változó eseményekről e pilla-
natban pontos képet szinte lehetetlen felvázol-
ni, míg ugyanakkor az ősz vége felé közeledve 
szinte teljes bizonyossággal elmondható, hogy 
a Füzes Krónika minden olvasójának célszerű 
felkészülni, és adott esetben védekezni a de-
cember - február között várhatóan menetrend-
szerűen érkező influenza vírusok ellen.

- Doktor Úr! Milyen jelei vannak a kezdődő 
influenzának?

- Az influenzára utaló legjellemzőbb tünetek 
a hirtelen fellépő, magas láz, amely nehezen 
csillapítható. Gyakoriak ilyenkor a végtagi-, 
izom és izületi fájdalmak, általános gyengeség, 
elesettség, felső-, alsó légúti tünetek – mint pél-
dául a torokfájás, köhögés és az orrfolyás.

- Milyen megelőzési módokat célszerű válasz-
tani? 

- Már szeptembertől javasolt minél több vita-
mint fogyasztani. Lehetőség szerint elsődlegesen 
az ilyenkor kapható természetes vitaminok sze-
dése ajánlott, mint például a banán, narancs és 
citrom. Ezek, és az egyéb vitaminkészítmények 
révén szervezetünknek jelentősen megnő a kór-
okozók elleni védekező képessége. Ezen túl cél-
szerű a november közepétől kapható védőoltást is 
beadatni, mert az a beadást követő 2. héttől kb. 5-
6 hónapig védettséget nyújt szervezetünk számára 
általánosságban az influenza vírusokkal szemben.

- A védőoltást kik kaphatják kedvezménye-
sen?

- A 60. év felettiek egységesen, illetve a 60. év 
alattiak közül egyebek mellett a krónikus szív-, és 
érrendszeri betegek, cukorbetegek, légúti beteg-
ségben szenvedők (pl. asztma), vérképző szervek 
betegségeiben szenvedők, daganatos betegek, tar-
tósan szociális otthonban ápoltak és egészségügy-
ben, szociális otthonban dolgozók, pedagógusok 
kaphatják ingyenesen a védőoltást.

- Sokan félnek a szérumtól, tartva attól, hogy 
az maga is legyengített influenza vírusokat tar-
talmaz. Jogos ez az aggodalom?

- Nem kell tartani a védőoltástól!  Valójában 
a vírus tok egy része kerül be csupán a védő-

feladatot kapták, hogy minden énekes ma-
darat irtsanak ki, nehogy elvigyék a híreket. 
A férgek, a vérszívók bújjanak a nagy ál-
latok bundájába, s ha azok legyengültek, 
jöhetnek a hiúzok és sakálok. Közben a 
rókák járták az erdőt, és ha meglátták, hogy 
a haszontalanok közül valaki szóba áll a 
hasznosokkal, kilökték maguk közül. A ha-
szontalanok féltek nagyon, még az úton is 
kikerülték a hasznosokat.

A hajdan vidám erdőben a félelem ural-
kodott. Mindenki bebújt a fészkébe, az utak 
elvadultak, mert mindenki csak a rejtett uta-
kon járt. Sokan fontolgatták, hogy elhagy-
ják a félelem erdejét, ahol már senki nem 
volt biztonságban.

A bölcs bagoly azt mondta: - ahol félni 
kell, ott nem jó élni. Valamikor rossz vi-
szonyban volt az oroszlánnal, de most már 
úgy gondolta, mégiscsak jobb vezére volt 
az erdei népnek, hiszen az ő idejében bé-
kességben éltek az állatok.

Karmai közé fogta a gyógyító könyvét 
és megkereste az oroszlánt, akit már csak 
néhány hűséges alattvaló vett körül. És 
lássatok csodát, az oroszlán újra erős lett. 
Mikor elbőgte magát, a rengeteg erdőben 
még a fák is megremegtek, de ő a bosszú-
állás helyett hozzálátott a helyreállításhoz. 
A vaddisznók új medret csináltak a kék tó-
nak. A madarak csőrükkel kigyomlálták az 
elvadult utakat, összeszedték a férgeket, a 
békák bekapták a vérszívó szúnyogokat. A 
hasznosok újra hasznossá tették magukat. A 
rét kivirágzott, a méhek mézet gyűjtöttek, a 
madarak újra énekeltek. Az állatok elűzték 
a hiúzokat és a sakálokat, a rókák és patká-
nyok visszabújtak a régi lyukaikba.

Így volt, vége volt, mese volt. Aki nem 
hiszi, járjon utána!

A kerek erdő közepében, nagy volt a bánat: 
megbetegedett az állatok királya, a hatal-
mas és nagy tekintélynek örvendő oroszlán. 
Ahogy gyengült az oroszlán, úgy gyülekez-
tek, szervezkedtek az eddig mellőzött ál-
latok. A különböző férgek a fűben elbújva 
várakoztak, hogy a megfelelő pillanatban ők 
is csatlakozhassanak. A sakálok messziről 
figyeltek. Mikor már nagy volt a zűrzavar , 
előjöttek a bokrok közül. Ekkor a Vezérsakál 
felugrott a tisztás szélén lévő legnagyobb kő 
tetejére. Fontoskodó hangon elmagyarázta az 
összeverődött állatseregletnek, hogy milyen 
nagy szükség van rájuk: 

- Kedves összegyűlt kebelbarátaim, eljött 
az ideje, hogy összefogjunk, megmentsük a 
kerek erdőt a kipusztulástól, az állatokat az 
éhenhalástól. Csak mi vagyunk erre képe-
sek. Az oroszlánnak és a hozzájuk hasonlók-
nak pusztulniuk kell. Nincs az erdő lakóinak 
szükségük rájuk. Fogjunk össze, foglaljuk el 
a barlangjukat. Majd Én beköltözöm oda, 
persze ti is megkapjátok méltó jutalmatokat.

- Éljen az új vezér! - kiáltották egyönte-
tűen az összegyűltek. Mindannyian találtak 
maguknak, fontos elfoglaltságot: Először is, 
az oroszlán utolsó művét, a gyönyörű szép 
kék tavat tették tönkre. A patkányok és a 
férgek lyukakat fúrtak a tó körül, így a víz 
lassan elszivárgott. A tó helyén csak lápos, 
iszapos terület maradt, ahol elszaporodtak a 
csúszómászók és a vérszívó szúnyogok.

A madarak éppen elkezdték a már elkészí-
tett fészekbe rakni a tojásokat, mikor megje-
lentek a kakukkok, kilökték az ott lévő tojá-
sokat, és a magukét tojták bele. A verebek el-
kezdtek szemtelenkedni a bölcs baglyokkal, 
a méltóságteljes sasokkal. A Vezérsakálhoz 
hiába mentek panaszra. Olyan előkelőnek 
képzelte magát, hogy már az állatok köszö-
nését sem fogadta. Megváltozott a világ az 
erdőben. A kártékonyak lettek a hasznosak, 
és a hasznosak a kártékonyak. A rókák azt a 

oltással szervezetünkbe, nem az egész vírus. 
Szervezetünk ennek hatására ellenanyagot ter-
mel, és így védetté válik a fertőzés ellen.

- Hogyan terjed az influenza?
- Az influenza cseppfertőzés útján terjed, így 

egy esetleges járvány idején lehetőség szerint 
kerülni kell a nagyobb közösségeket!

- Mikor beszélhetünk járványról?
- Az ÁNTSZ minden évben influenzafigyelő 

szolgálatot működtet. Az e célból kijelölt gyer-
mek-, és felnőtt házi orvosok jelentési kötele-
zettséggel bírnak az ÁNTSZ felé korcsoporton-
ként az influenza tüneteinek észlelését követő-
en. Az előfordulás gyakoriságától függ, mikor 
beszélhetünk járványról.

- Milyen szövődmények alakulhatnak ki az 
influenza révén?

- A leggyakoribb ilyen jellegű szövődmény 
az arc-, és homloküreg-gyulladás, szívizom-
gyulladás, vesemedence-, és tüdőgyulladás. 
Általában a szövődmények előjele, hogy átme-
neti, 2-3 napos magas lázas állapot után rövid 

láztalan időszakot követően ismét magas láz 
keletkezik.

- Mikor kell orvoshoz fordulni?
- Először a tüneti terápia javasolt. Így láz ese-

tén lázcsillapítót kell bevenni, bő folyadék bevi-
telről szükséges gondoskodni, gyakran szellőz-
tessünk, és lehetőség szerint ágyban, nyugodt 
körülmények között pihenjünk. Azonban, ha a 
lázas állapot nem szűnik meg, illetve átmeneti 
csillapodást követően ismét jelentkezik – nos 
akkor azonnal forduljunk orvoshoz az esetle-
ges szövődmények kialakulása-, megfékezése 
érdekében. Óvatosnak, és körültekintőnek kell 
lenni, mert az influenza nem játék, bár ritkán, 
de kialakult szövődményei révén akár halállal 
is végződhet. Érdemes tehát odafigyelni!

- Köszönöm Doktor Úr a részletes tájékozta-
tást az influenzával kapcsolatosan! Egyben ké-
rem a Tisztelt Olvasóinkat, ügyeljenek a leírtak-
ra, és dr. Weisz Zoltán búcsúzó szavait idézve: 
„Mindenkinek jó egészséget!”

Wenczel Árpád

Tisztelt Olvasó!
Az alábbiakban olvashatják az útjára indított mese sorozat 2. történetét. Mint írtuk, 
az előzsűrizés alapján leközölhető mesék közül 2010. végén kiválasztjuk a legjobbat, 
amelynek szerzője az ÖFE-től értékes jutalmat kap.  Szekeres Jánosné

A fenti mese kitalált történet egy képze-
letbeli világról. A valósághoz semmi köze 
nincsen, az esetleges hasonlóság csupán a 
véletlen műve lehet! (a szerk.)
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Aktuális Lapzártakor érkezett
Lapzártakor érkezett az alábbi hír, szer-
kesztőségünkbe. Így most csupán egy 
rövid tájékoztatás a könyvtárosok pere 
tekintetében, a következő számunkban 
pedig a részletekről is tájékoztatjuk ol-
vasóinkat.

Bizonyára mindenki emlékszik váro-
sunkban, hogy a városi könyvtár dolgo-
zói munkaügyi pert kezdeményeztek az 
önkormányzat ellen az intézmény jog-
utód nélküli megszüntetése miatt, mely-
re való hivatkozással valamennyi dolgo-
zó munkaviszonyát megszüntették.

A májusi első fokú ítélet és kölcsönös 
fellebbezések után október 2-án megszü-
letett a másodfokú, immár jogerős ítélet 
3 dolgozó esetében. A másik három dol-
gozóval kapcsolatos jogerős ítéletre ok-
tóber 16-ig kell várni.

A bíróság elítélte az önkormányzatot, 
hiszen valójában a könyvtár nem szűnt 
meg, ugyanazzal a vagyonnal, ugyan-
azon a helyen működik tovább. A dolgo-
zók részére jelentős nagyságú kártérítést 
ítélt meg a bíróság az elsőfokú ítélethez 
képest is.

Munkaügyi iratok becsatolása után 
október 16-án a másik 3 dolgozó is örül-
het, hisz anyagi kártérítés mellett erköl-
csi győzelmet is arattak. 

A per részleteiről, a kártérítésről az 
érintett dolgozók korábbi ígérete alapján 
tételesen beszámolunk.

-szerk.-

Kedves füzesabonyiak!
A közeljövőben cikket szeretnék írni 
a városunkban-térségünkben működő 
orvosi ügyeletről. Szeretném, ha ebben 
segítségemre lennének. Várunk Önök-
től minden olyan információt, amely az 
orvosi ügyelettel kapcsolatos. Legyenek 
ezek akár jó, vagy rossz tapasztalatok! 
Az írásokat az e-mail címünkre (fu-
zeskronika@citromail.hu), vagy a postai 
címünkre (3390 Füzesabony, Pacsirta út 
54/a) legyenek szívesek eljuttatni legké-
sőbb november 5-ig. Szeretném, ha név-
vel címmel ellátott reakciók érkeznének. 
Segítségüket köszönöm! 

-márkusr-

Gondolom, többen megdöbbenve olvas-
ták a Füzesabonyi Hírmondó szeptem-
beri számában, annak 13. oldalán a Ko-
tán György által írt „Elkezdtük…” című 
cikket. Két évvel a választások után, az 
uszodára –az előző testület által- elnyert 
600 millió forintról történő lemondás, a 
sok-sok közalkalmazottat, köztisztviselőt, 
emberi sorsokat negatívan érintő, kérdé-
ses kimenetelű átszervezések, eredmény-
telen pályázatok után Kotán úr büszkén 
írja, hogy „Szóval elkezdtük! Nyugodtan, 
körültekintően, odafigyelve. A Városért 
…” – mindezt lassan, tagolva, mondva és 
írva, hogy mindenki megértse! 

Tanácsnok úr biztosan a Heves Me-
gyei Hírlap szeptember 29.-én megjelent 
számában is nyugodtan, körültekintően, 
és odafigyelve – a városért – olvasta, mi-
szerint a Füzesabony helyett jó egy évvel 
ezelőtt Gyöngyöst választó Modine Hun-
gária Kft. rövidesen megkezdi a széri-
agyártást az újonnan épített, 5800 négy-
zetméteres csarnokban, köszönhetően ezt 
egyebek mellett a gyöngyösi városveze-
tés, és szakhatóságok segítőkészségének. 
A 12 millió dolláros beruházás eredmé-
nyeként a kizárólag exportra termelő cég 
pár éven belül termelését meg kívánja 
duplázni, munkát adva ezzel legalább 150 
környékbeli dolgozónak. A Gyöngyös 
városának fizetett iparűzési adó sem lesz 
várhatóan elhanyagolható összeg, igaz ez 
már csak egy következtetés a Modine ed-
digi teljesítményét és elképzeléseit figye-
lembe véve. 

Ezzel szemben itt Füzesabonyban két 
évvel a választások után, a ciklus köze-
pén, a legnagyobb dicsőség a mostani ön-
kormányzati időszaki tájékoztató szerint, 
hogy elkezdték… Ugyan mit? A leírt ne-
gatívumokon kívül, a város polgárainak 
megosztottságán, a bennük feszülő indu-
latokon túl egy - két járda foltozására, a 
környező településekkel ellentétben új 
kukák helyett leselejtezett gyűjtőedények 
beszerzésére, a piac egyes kereskedőinek 
ellehetetlenítésére figyelhettünk fel, az 
1.000 millió forintos kötvénykibocsátás 
majdani költségvetést érintő esetleges ve-
szélyeiről már nem is szólva! De erre egy 
másik számunkban még terveink szerint 
feltétlenül visszatérünk, ha már az ezzel 
kapcsolatos pontos információk nyilvá-
nosságra kerülnek. 

Ezzel kapcsolatosan mellesleg Tóth 
Benedek, egyesületi tagunk nagyon 

Gyászhír
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
mély megrendüléssel vette tudomásul a 
lesújtó hírt, hogy városunk gyógyszeré-
sze – Márton Kornél – türelemmel vi-
selt hosszú betegsége után 2008. október 
1-jén elhunyt. 

Emlékét megőrizzük! A gyászoló csa-
ládnak ezúton is őszinte részvétünket 
nyilvánítjuk!        Wenczel Árpád 

frappánsan fogalmazott az október 1-jén 
megtartott közmeghallgatáson, de mint 
az a kényes felvetéseknél általában lenni 
szokott, érdemi választ nem sok mindenre 
kapott.

Egyebek mellett jogos felvetés, hogy 
az uszodára kapott 600 millió forint nem 
kellett a mostani testületnek, ugyanakkor 
ennek az összegnek közel a dupláját hitel-
ként felveszi! Igen, hitelként, mert a pon-
tosság kedvéért a kötvény névre szóló, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A 
kötvényben a kibocsátó (adós) arra köte-
lezi magát, hogy az ott megjelölt pénzös-
szegnek az előre meghatározott kamatát 
vagy egyéb jutalékait, valamint az általa 
vállalt egyéb szolgáltatásokat, továbbá a 
pénzösszeget a kötvény mindenkori tulaj-
donosának, illetve jogosultjának (a hitele-
zőnek) a megjelölt időben és módon meg-
fizeti, illetőleg teljesíti. Ezt a 285/2001. 
(XII.26.) Korm. Rendelet írja le. Tehát 
ezt az 1.000 millió forintot a városnak bi-
zonyos idő múlva vissza kell kamatostól 
fizetnie – igaz, a jelek szerint ez már a kö-
vetkező testület, és a város lakosságának 
feladata lesz! 

Mint azt Tóth úr is megfogalmazta, a 
városban élő, gyakran nehéz sorsú pol-
gároknak nem biztos, hogy az a legfon-
tosabb, miszerint 50 méteren belül két 
buszmegálló között válogathassanak, egy 
álombeli csodás „párizsi” utcán sétálhas-
sanak – amikor esetenként sokaknak még 
zsíros kenyérre sem telik. Persze minden 
jó lenne, de jelenleg nem biztos, hogy ez a 
legfontosabb! Hiszen hangsúlyozom, ezt 
a pénzt valamiből pár év múlva vissza kell 
fizetnünk nekünk – füzesabonyiaknak!

De senki ne féljen semmitől, hiszen 
2008. őszén, lassan átlépve a ciklus máso-
dik felébe, az önkormányzatunk elkezdte: 
„nyugodtan, körültekintően, odafigyel-
ve”. Kíváncsian várjuk a folytatást, de ab-
ban már csak olyat, ami valóban - egyér-
telműen a város érdekeit szolgálja rövid-, 
és hosszú távon egyaránt!

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

Aradi vértanúk
Október 6-án az egész magyar nemzet 
emlékezett az 1848–49-es szabadságharc 
13 hős katonai vezetőjére, akiket 1849. 
október 6-án Aradon végeztek ki. Aulich 
Lajos honvéd tábornok, Damjanich Já-
nos honvéd tábornok, Dessewffy Arisztid 
gróf, honvéd tábornok, Kiss Ernő hon-
véd altábornagy, Knézich Károly hon-
véd tábornok, Láhner György honvéd 
tábornok, Lázár Vilmos honvéd ezredes, 
Leiningen-Westerburg Károly gróf, hon-
véd tábornok, Nagysándor József honvéd 
tábornok, Poeltenberg Ernő lovag, hon-
véd tábornok, Schweidel József honvéd 
tábornok, Török Ignác honvéd tábornok, 
Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok 
emlékét őrizzük meg továbbra is.       -t-

Kamasz gyermeke nehezen il-
leszkedik be közösségekbe? 

Iskolás gyermeke szorong reg-
gelente? Óvodás gyermeke sír, 
amikor el kell válnia Öntől?

Van segítség! Hívjon bizalommal, 
problémáját diszkréten kezelem!

Okleveles pszichológus elsősorban 
3-18 éves korig (de felnőtteket is fo-
gad) pszichoterápiás jellegű beavat-

kozást illetve tanácsadást vállal!
Telefon: 70/36-66-301 

Márkusné Barkó Otília 
 okleveles pszichológus
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Mindenszentek
„Szent Szűznek, minden apostolnak, vér-
tanúnak, hitvallónak és a földkerekségen 
elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” 
emléknapjává. A rákövetkező században 
IV. Gergely pápa a mindenszentek ünne-
pét november 1-jére helyezte és egyete-
mes ünneppé tette. A hagyomány szerint 
VI. Leó bizánci császár terjesztette ki 
az ünnep hatályát a vértanúkról minden 
szentre, miután templomot emeltetett 
szent életű felesége emlékére, de nem en-
gedték, hogy a templomot a császárnénak 
szenteljék, ezért Leó úgy döntött, hogy a 
mindenszenteknek dedikálják. 

A magyar nép kalendáriuma szerint 
Szent Márton napja: ekkor választottak 
bírót, fogadtak cselédet. Ezen a napon ti-
los volt a munka, egyes helyeken az egész 
„halottak hetében”. A Csíkszéken több 
népszokás csatlakozik hozzá. Csíkdelnén, 
Kászonújfaluban kenyeret sütnek a sze-

gényeknek („Isten-lepénye”, „halottak 
lepénye”), Csíkszentdomokoson külön 
helyen gyertyát gyújtanak az elfelejtett 
lelkeknek, november 3-án pedig engesz-
telő körmenetet tartanak arra a helyre, 
ahol 1599-ben Ördög Balázs és Nagy 
Kristály András meggyilkolta Báthori 
András bíboros-fejedelmet. Hazánkban 
nagyon sok templomot szenteltek a min-
denszenteknek és sok oltárkép ábrázolja 
őket. A Mindszent nevet településeknek is 
adták, mint a Baranya megyei Okrimind-
szent és Mindszentgodisa, a Szepes vár-
megyei Szepesmindszent, vagy a Csong-
rád megyei Mindszent. A mindenszentek 
tiszteletét őrzi Mindszenty József herceg-
prímás felvett neve is.

Sok európai országban – köztük Ma-
gyarországon és valamennyi magyarlakta 
területen – szokás, hogy az emberek meg-
látogatják elhunyt hozzátartozóik sírját, 
virágot visznek és gyertyákat, mécseseket 
gyújtanak mindenszentek napján, illetve 
a halottak napján. A sírok virágokkal és 
koszorúkkal való feldíszítése a 19. század 
elejétől terjedt el német katolikus hatásra, 
mely szokást a protestánsok is átvették. 
Az angolszász országokban a minden-
szentek napját megelőző este a halloween 
(„minden szent estéje”).

Tisztelt Olvasó! Úgy gondolom, szinte 
valamennyien útra kelünk ilyenkor, hogy 
a szeretet és a tisztelet virágait elhelyezve 
szeretteink sírjánál a gyertya-, a mécses 
szívet melengető fényénél könnyes sze-
mekkel emlékezzünk azokra, akik egyko-
ron nagyon fontosak voltak számunkra, 
azonban sajnos a sors elszólította őket 
mellőlünk, de a lelkünkben mégis kitöröl-
hetetlenül örökké élni fognak! Kívánom, 
hogy mindenki méltósággal és békesség-
ben emlékezhessen elhunyt hozzátarto-
zóira, barátaira, embertársaira!

Wenczel Árpád
Az ÖFE elnöke

A mindenszentek vagy mindszent keresz-
tény ünnep, amelyet a katolikus egyház-
ban november 1-jén, más egyházakban 
más napokon tartanak a valaha élt igaz 
emberek tiszteletére. A halottak napját 
előzi meg. Estéjét a halottak estéjének 
is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, 
akár 1-2 órán át, szólnak a harangok a ha-
lottak emlékezetére. A mindenszentekhez 
és a halottak napjához kötődő szokásokat 
nem csak a hithű keresztények gyakorol-
ják. 

A keresztény Keleten már 380-tól meg-
tartották az összes vértanú ünnepeként. 
A nyugati keresztény egyházban 609-től 
ünneplik, attól az évtől, amikor IV. Boni-
fác pápa Rómában átvette és május 13-án 
Mária és az összes vértanú tiszteletére 
felszentelte az eredetileg a pogány iste-
nek tiszteletére épült Pantheont. A 8. szá-
zadban uralkodó III. Gergely pápa tette a 
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