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Az adventi időszak
A Füzes Krónika ez évi utolsó számát Advent idején, egészen pontosan „Mikulási ajándékként” a második vasárnapi hétvégén kapják kézhez
Tisztelt Olvasóink. Advent első
vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja,
mindig november
27 és december 3
közé esik. A december 25-e előtti utolsó
vasárnap advent negyedik vasárnapja. Az azelőtti – advent harmadik vasárnapja – és így tovább. Adventkor szokás koszorút készíteni.
Az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet
négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben, egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként
gyújtják meg, minden alkalommal, eggyel
többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt,
amelyet Isten - Jézusban - a várakozónak
ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Egyben a katolikus szimboli-

ka szerint egy-egy személyre (vagy közösségre) is utalnak. Így ezek szerint Ádám és Éva azok,
akiknek elsőként ígérte
meg Isten a megváltást (hit); a zsidó népnek pedig, hogy közülük származik a Messiás (remény). A Keresztelő Szent János
az, aki hirdette Jézus
eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet); és végül Szűz Mária volt, aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).
A karácsonyi várakozás izgalmát
növelve egyes családokban a gyermekeket
advent kezdetekor adventi naptárral lepik
meg. Ezen, az általában házikóra hasonlító ajándékon kis ablakocskák jelzik a na-

pokat, amelyek karácsonyig hátra vannak,
a gyermek pedig úgy élheti át a várakozás
örömét, hogy naponta egy ablakot kinyithat, és kiveheti az ott elrejtett apró ajándékot, rendszerint édességet. Az Adventi
naptárt állítólag egy anya találta ki, gyermekének nagy örömére, hogy gyorsabban
teljen számára a várakozás.
E gondolatok szellemében várjuk itt Füzesabonyban mi is az ünnepeket! Szépen
díszítsük fel otthonainkat, gyújtsuk meg
az adventi gyertyákat, és a legfontosabb –
hogy a lelkünkbe is költözzék be a bánatot, fájdalmat, gyötrelmet, esetleg gyűlöletet felváltó
öröm, szeretet, békesség,
valamint megbocsátás.
Teljen kellemesen minden olvasónk számára
az adventi időszak!
Wenczel Árpád

II. Füzes Fesztivál
Hűvös, viharos péntek éjszaka, és egy reggeli frissítő zápor után 2009. szeptember
5-én délelőtt óráról órára egyre szebb idő
fogadta a Házasságkötő terem előtti térre
kilátogató embereket. Sok kíváncsiskodót
kicsalogatott az akkor már szikrázó napsütésben dübörgő zene, és az a nagy sürgés-forgás, ahogyan az Összefogás Füzesabonyért Egyesület készülődött a II. Füzes
Fesztiválra, ami 15 órakor egy rövid elnöki
köszöntőt követően el is kezdődött.
A szikrázó napsütésben több száz érdeklődő előtt elsőként a VIK Alapfokú Művészeti Iskola tánc, és zenei műsorát tekinthette meg a közönség, amit a
Realdance Táncstúdió színvonalas latin
táncbemutatója követett. Utánuk helyi, és
egri hastáncosok kápráztatták el a 6 éves
füzesabonyi Ferenczi Lilivel az élen a jelenlévőket. A táncot fantasztikus varázslatok követték Szemerei László bűvész
mutatványai révén. Bemutatkoztak a he-

lyi „kutyások” is. Valent Andrásék látványos kutyás produkciója minden jelenlévő figyelmét felkeltette. A H.M.Ö. Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonában működő Moliére színtársulat ezúttal egy vidám bohózatot mutatott be „Borozgatás” címmel. A Füzes TKSE táncosainak standard táncbemutatója a hagyományoknak megfelelően ennek a fesztiválnak is egyik kellemes színfoltja volt.
A Kyokushin karatésok a világbajnokságra készülő Szilágyi Zoltán irányításával ezúttal is lenyűgözték a küzdő sportok szerelmeseit. A programok alatt lehetett sakk szimultánt játszani Gál Péterrel, meg lehetett ingyenesen tekinteni
a Petőfi Irodalmi Múzeum „Nyelvet öltünk” című mozgó interaktív tárlatát, valamint Bernáth László régészeti kiállítását
is. A Heves V18. Egyesület galamb röptetése a szabadságot, és a békét jelképez(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

te a jelenlévők számára. A mezőkövesdi
tűzoltók autója, a folyamatosan üzemelő lánchinta, és ugráló vár a kicsik örömére egészen sötétedésig várta az apróságokat, közben pedig lehetett még lovas kocsikázni is! Ezúttal is minden kilátogató felnőtt, és gyermek az ÖFE vendége volt. Aki pedig megéhezett a délután
során, annak ezúttal is egy-egy cső finom

főtt kukoricával kedveskedett egyesületünk. Lelki tanácsadás, és vérnyomásmérés is folyt végig a rendezvény során, aki
pedig megszomjazott, az a szintén helyben található büfében olthatta szomját. Az
idő gyors múlását csupán az jelezte, hogy
lassan besötétedett az égbolt, és így már
a reflektorok kigyúló fényében kezdődött
a mezőkövesdi Takszihárom zenekar élő
rock koncertje, majd őket követően zár-

óráig a 80-as évek, és napjaink zenéire rophatta a táncot
a még akkor is szép számú
közönség. A szabadtéri diszkóban a keverő pult mögött
a zenéket Wenczel Ádám
(DJ Grékó) válogatta össze.
Két segítője Plósz Dániel,
és az egész fesztivált végig
fotózó Wenczel Dávid voltak. Sőt, a végén még e sorok írója is beszállt az össznépi banzájba kicsit nosztalgiázni egy-egy régi nagy hazai, és külföldi sláger bekonferálásával.
Így zárult a II. Füzes
Fesztivál. Jó időben, népes közönség előtt
változatos programokkal. Célunk volt,

JÁTÉK, PARFÜM ÉS
ÉKSZER VÁSÁR
Füzesabonyban a LEGOLCSÓBBAN a

Füzesabonyi Ékszerboltban
Babák, kirakók, autók, társasjátékok a legkedvezőbb áron
kaphatók! Széles áruválaszték, hogy a Mikulás ne jöjjön zavarba!
Parfümutánzatok már 590 Ft-tól!
Ezüst, nemesacél és bizsu ékszerek
széles választékával várjuk régi és új vásárlóinkat
Füzesabonyban, az Arany János út 2. sz. alatt! (a COOP abc mellett).
Kínálatunkból:
Játékok:
Babák 290 Ft-tól, Autók 390 Ft-tól, Társasjátékok 890 Ft-tól, Kirakók 990
Ft-tól, Készségfejlesztő játékok 590 Ft-tól, Játékkártyák 190 Ft-tól, High
School Musical-es és Hannah Montana-s játékok a legolcsóbban!
Bizsuk:
Piercingek 500 Ft-tól, Bizsu nyakláncok, fülbevalók 290 Ft-tól
Ezüst:
Nyakláncok 1000 Ft-tól, Karláncok 650 Ft-tól, Gyűrűk 750 Ft-tól, Medálok 300 Ft-tól
Órák 1600 Ft-tól
Tel: 36/ 341-701; 30/ 555 0417
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immár második alkalommal olyan kulturális, szórakoztató, és sport produkciókat
összeállítani, aminek révén kortól, nemtől, és politikai hovatartozástól függetlenül minden kilátogató kellemesen eltölthetett néhány órát itthon - Füzesabonyban! Köszönet ezúton is a helyszínt folyamatosan biztosító polgárőröknek, valamint támogatóinknak a részünkre nyújtott önzetlen segítségükért!
Sajnos, mint azt a fesztivál fővédnöke,
Korózs Lajos államtitkár úr el is mondta,
településünkön, politikai területen fokozottan tapasztalható a lakosság megosztottsága, és ezért is támogatandó az ilyen
jellegű civil kezdeményezés, ahol szándékában állt az ÖFE-nek legalább ezen a
szombati napon az ellentétek, feszültségek csökkentése – természetesen a kellemes kikapcsolódás élményének biztosítása mellett.
Elgondolkodtató ugyanakkor, és biztosan nem véletlen, hogy míg az egész délutánt felölelő, estébe nyúló II. Füzes Fesztiválra az idén is nagyon sokan kilátogattak a lakosság köréből, addig az Önkormányzat részéről szinte senki sem tisztelt meg bennünket jelenlétével! Sőt, az
elsődlegesen közpénzből működő Városi
Televízió sem kívánta városunk polgárait tájékoztatni erről az eseményről - lehet,
hogy felsőbb utasításra?!
(Folyt. köv. 2010-ben!)
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
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Meddig tart az ügyeletes orvos
kompetenciája?
Válaszol dr. Magyar István
(az Agria Ügyelet Kft. egyik tulajdonosa.)

A közelmúltban sajátélményes tapasztalásom volt az ügyeleten. És megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy vajon helyesen járt-e el az ügyeletes orvos.
Az ügyeleten tartózkodásom ideje alatt
hívás érkezett a 36/341-153-as orvosi
ügyeletes telefonra, méghozzá egy helyszínelő rendőrtől, miszerint egy kocsmai
verekedés sérültjéhez kell mennie a doktornak. Annyit megtudtunk, hogy valamilyen éles tárggyal (feltételezhetően karddal) ejtettek csúnya sebet a sértetten.
-Az orvos első körben „megtagadta”
a kiszállást, miszerint nem az ő dolga az
ilyen esetek ellátása. Akkor kié?
-Talán kicsit túlzás, hogy az ellátást
megtagadta az ügyeletes orvos. Az eset
fültanújává csak úgy válhatott Ön, hogy
Ön a vizsgáló helységben tartózkodott,
mint beteg, vagy mint hozzátartozó. Tehát
orvosi ellátás folyt a hívás idején. A megkezdett vizitet először is megnyugtatóan
be kell fejezni. Ezután dönteni kell a további ellátási sorrendről.
-Doktor Úr! Mégis kinek kell ellátnia
az ilyen eseteket?
-A bejelentő egy balesethez kért segítséget, ami az SzMSz szerint nem elsősorban a háziorvosi ügyelet kompetenciája, illetékességi köre. A balesetekhez az Országos Mentőszolgálat rohamkocsiját vagy
esetkocsiját kell hívni, melyeken az ilyen
életveszélyes állapotok ellátására speciálisan kiképzett orvosok, mentőtisztek és
ápolók vannak, valamint olyan technikai
felszereltség, mely csaknem megfelel a
kórházi sürgősségi osztályok ambulanciája
műszerezettségének. Ez teszi lehetővé azt,
hogy a sérült a legtöbb eséllyel kerülhessen
végleges ellátásra a kórházba, ahol a balesetek korszerű kivizsgálásának és szükség
esetén műtéti ellátásának lehetősége adva
van. Nagyon fontos az úgynevezett időfaktor, azaz az elsősegély és a célirányos gyógyítás mielőbbi megkezdése a másodlagos
szerv- és szövetkárosodások megelőzése
érdekében. A balesetekhez nem kell orvosi
beutalót kérni, nem kell, hogy orvos lássa a
sérültet a mentőigényléshez, ezért az ügyeletes orvos kiérkezéséig eltelő idő a kórházba szállítást késleltető tényező.
Tehát a teendő az, hogy baleset, szülés, mérgezés, jelentős vérveszteség esetén
először a 104-es telefonon a Mentőszolgálatot kell hívni, és ha ők nem tudnak kapacitáshiány miatt időben kiérkezni, akkor kell az orvosi ügyelettől segítséget kérni. Az orvosi ügyeletes autó beteget nem
szállíthat, tehát az elképzelhetetlen, hogy
a súlyos állapotú sérültet kórházba szállítsa. Erre kizárólag a Mentőszolgálat illetékes. Nem javasoljuk azt se, hogy családta2009. DECEMBER 4.

tó meg minden kétséget kizáróan a sérülés ártalmatlansága. Az késelésnél meglehetősen valószínűtlen, hogy csak felületes
karcolásokat szenvedjen el a sérült. Azt,
hogy a sérülés felületes, azt egy laikus is
meg tudja állapítani. Ekkor nem kell hozzá ügyeletes orvost kihívni, elég, ha a sérült sebfertőtlenítésre és egy tetanusz oltásra befárad az ambulanciára. A mélyebb
sérüléshez már mentőt kell hívni az előbb
ismertetettek értelmében. Az, hogy egy
hasat, mellkast érő szúrás milyen mélyre
terjed, csak műtéttel lehet megállapítani.
Végtagokat érő szúrások életveszélyes érsérülésekkel vagy bénulást okozó idegsérülésekkel járhatnak. Az arc, a nyak szúrásos sérülései nagyon alattomosak lehetnek, kis területen sok-sok fontos anatómiai képlet található, melyek sérülései azon
kívül, hogy életveszélyessé válhatnak,
ugyanakkor komoly kozmetikai károsodások veszélyét is magukban hordozzák.
Összefoglalva engedjék meg, hogy a
tisztelt lakosság figyelmét még egyszer felhívjuk arra, hogy a balesetek, mérgezések,
szülés, komoly vérveszteségek első ellátásához először az Országos Mentőszolgálat diszpécseréhez forduljanak. Ő szükség
esetén konzultál az ügyeletes orvossal és
asszisztenssel, és közösen hozzák meg azt
a döntést, mely adott esetben és időpontban a leginkább szolgálja a beteg érdekét.
-Köszönjük a válaszokat! (Amúgy megjegyzem, hogy a szóban forgó történetben
az orvos mégis csak kivonult az esethez..)

gok saját autón szállítsanak be gerinc-, medence-, koponyasérültet, különösen nem,
ha eszméletlen, vagy ha a mozgatása fájdalmat, légzési zavart vagy fokozódó vérvesztést okoz. Balesetnél az orvosi ügyelet természetesen segítséget nyújt, ha nincs
más megkezdett sürgős ellátási kötelezettsége, vagy ha nincs mentőkapacitás, és az
nem tud időben kiérkezni a helyszínre.
-Vagyis akkor konkrétan mi tartozik az
orvosi ügyelet ellátásának hatáskörébe?
Ill. ha a fenti példát vesszük alapul, akkor
mondjuk ha a hívással egyidőben a rendelőben is megjelenik egy beteg, ki élvez elsőbbséget?
-Az orvosi ügyelet kompetenciája elsősorban az úgynevezett belgyógyászati jellegű állapotromlások gyógyítása. A sorrendet
talán a következőképpen lehet meghatározni: azonnali ellátást igényel a feltételezhető
életveszélyes állapot kialakulása az addig
egészséges, vagy jól karbantartott betegséggel élő személyeknél. Terhesek és kisgyermekek rosszullétei 1 órán belül sorra
kerülnek. Lázas állapotok, fájdalmas idült,
elhúzódó betegségek állapotromlásai 3
órán belül kerülnek ellátásra. Az ambulancián megjelenők általában előbb kerülnek
-márkusrzssorra, mint a hívást bejelentők. Természetesen a sorrendet nem
lehet kőbe vésett szabályozással megállapítani, mert a pillanatA lakóhelyéről most Szófián keresztül eljuthat a menyi szituációk, a vásés Keletre! Fedezze fel a viszonylag zárt Bulgáratlan fordulatok beria fővárosát, Szófiát, és tekintse meg a város ámufolyásolják a diszpécser feladatokat is ellatba ejtő dzsámijait, ill. a nagy székesegyházát!
látó ügyletes személy- Koszorúzzuk meg együtt Rodostóban II. Rákóczi fejezet döntéseit. A cél a
delem és Mikes Kelemen száműzetésének helyszínét!
gyors és szakszerű elSzippantsunk bele az isztambuli nagybazár fűszelátás, a betegelégeres,
mentás illatába, tekintsük meg a Kék Mecsetet,
dettség megtartása, és
az
Hagia
Sophia-t, a Hippodrom teret vagy hajókáza hibalehetőségek mizunk a Boszporuszon Európa és Ázsia mezsgyéjén!
nimalizálása. Ennek
biztosítása érdekében
Mindezt egy 3 éjszaka 5 napos út során, melyet kifejezetkommunikációs tréten az iskolai tavaszi szünetre (húsvétra) szerveztünk:
ningeket, szakmai to2010. április 01-05-ig! Szállás 3 csillagos hotelben,
vábbképzéseket tarsvédasztalos reggelivel, magyar utaskísérővel, utatunk és van egy megzás
luxus autóbusszal, vízumdíjjal együtt személyenállapított algoritmus
ként
mindössze
59 900 Ft-ért! (14 éves kor alatt 49 900
táblázatunk a sorrenFt/fő. A részvételi díj három részletben fizethető!)
det illető döntési helyzet megkönnyítésére.
Bővebb felvilágosítás a
A kérdéses speciá+36 70/364-20-19-es telefonszámon kérhető!
lis esettel kapcsolatos
Ha velünk utazik, az 1001 éjszaka meséi valóra válnak!
magánvéleményem
a következő: A kocs- Lapzártakor értesültünk a szomorú hírről, hogy 2009. novemmai késelés áldozata ber 27-én, 66 éves korában elhunyt Radics József, a Heves
feltétlenül kórházi el- Megyei Vízmű Zrt. füzesabonyi üzemegységének volt üzemvelátást igényel ameny- zető főmérnöke. Az ÖFE ezúton fejezi ki részvétét a gyászoló
nyiben nem állapítha- család felé!
-a szerk.-

Húsvét a mesés Keleten!
Szófia-Rodostó-Isztambul
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Sírjunk, vagy nevessünk?
A városunkban folyó fejlesztések kapcsán
többünkben felmerülhet ez a kérdés.
Nevethetünk örömünkben, mivel a jelenlegi városvezetés megválasztása óta
gyakorlatilag inkább csak rombolt, negatív
kimenetelű döntések sorozatát eszközölte,
és gyakran emberi sorsok, családok felett
ítélkezett erősen megkérdőjelezhető módon. Településünk a korábbi önkormányzatok működése során megszokott – sokak
szerint bár lassú – de ugyanakkor vitathatatlanul folyamatos fejlődés útján szemmel
láthatóan megtorpant. És akkor most láss
csodát, egyik percről a másikra a meghiusított uszoda beruházás helyén a játszótér, és ifjúsági park átalakult egy közösségi parkká, és szinte ezzel egyidejűleg az
északi városrészen a Szabadság út is mesébe illő új járda, és közút burkolatot kapott a
Szihalmi úttól a Pelikán Gyógyszertár előtt
elhaladva egészen a Tüzér útig.
Sírhatunk viszont bánatunkban, mert
míg a korábbi képviselő testületek sikeres pályázataikból profitálva finanszírozták a hasonló beruházásokat, addig a jelenlegi városvezetés ez irányú sikeres pályázat híján saját forrásból, ráadásul igen
borsos áron biztosította a kivitelezéshez

arok

e-s
Mes

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

Mese a hiszékeny emberekről, akik a
mézes – mázos beszédnek hittek

Nekeresd országban, Seholsincs királyságban valamikor békességben éltek az
emberek. A leggazdagabb embernek is
csak annyi vagyona volt, hogy nem kellett mások elől eltitkolnia. Ha szüksége
volt valakinek segítségre - összegyűltek,
házat építettek, vagy csak közösen szórakoztak. Azt hitték, így lesz ez, míg világ
a világ. De, ahogy forgott az idő kereke, egyre több olyan vagyon gyűlt a ládafiában, amelyet már el kellett titkolni. Sok
lett az irigy ember, akit már néhány aranyért bármilyen becstelenségre rá lehetett
venni. Így az új helytartónak sem kellett
sokáig keresgélnie.
Először is összeugrasztotta az embereket, hogy ne azt figyeljék, hogyan üríti ki
a kincses kamrát. Hogyan vándorolnak át
az aranyak az ő és közvetlen udvartartása zsebébe. Egyre jobban vagyonosodtak,
de már nem is titkolták. Már csak az egerek cincogtak a kincses kamrában, mikor
üzent a vezér, aki annak idején a helytartót kinevezte. Egy zsák aranyat kért minden helytartótól, hogy a következő választásoknál is meg tudja kenni a megfelelő embereket, a megfelelő helyeken. Lássa a köznép, hogy ha őt választják meg
Nekeresd ország királyának, mindenkinél
nagy fazékban fő majd a vacsora a tűzhe4

szükséges forrásokat. A polgármesteraszszony nyilatkozata alapján csak a játszótér 66 millió forintjába került a városnak,
és akkor még nem szóltunk az egyéb,
szintén saját erős fejlesztésekről! Mi lesz
itt 2012 környékén, amikor a városnak el
kell kezdeni az 1 milliárd forintos hitelt
törleszteni? Hogy miből, az a jelek szerint a jelenlegi vezetést nem igazán érdekli. Az is érdekes, hogy míg a volt képviselők által 600 millió forint, uszodára elnyert pályázati pénzhez a jelenlegi képviselők nem „tudtak” 60 milliót előteremteni, addig csak a játszótérhez ennél többet is gond nélkül biztosítottak! Ráadásul,
míg az uszoda esetén a 60 milliós ráfordítás révén közel 700 millió forinttal nőtt
volna Füzesabony város vagyona, addig a
jelenlegi helyzetben a 66 millió nem fiadzik egy fillérrel sem. Szóval nincs igazán
itt a felhőtlen öröm, és boldogság ideje
még akkor sem, ha a helyi önkormányzati
időszaki tájékoztató gyakran semmi másról nem szól oldalakon keresztül, csak az
öndicséretről, és a más véleményen lévők
sértegetéséről – a város pénzén!
Azt pedig az ÖFE, és a Füzes Krónika
nevében ezúton is határozottan visszauta-

sítom, hogy – Kotán György – aki egy személyben városunk képviselője, a Füzesabonyi Hírmondó szerkesztőbizottságának elnöke, és a Füzesabonyi Vízmű rejtelmes körülmények között megválasztott
vezetője, a Füzes Krónikát nyilvánosan,
félreérthetetlenül több alkalommal - legutóbb a szeptember 2-án megtartott képviselő testületi ülésen - „szennylapként”
említette! Igaz ugyan, hogy ezzel lényegében saját eddigi ténykedését is minősíti, mivel nagy valószínűséggel a Füzes
Krónika civil kontrol céljából megjelenő,
a helyi önkormányzati munkát esetenként
bíráló cikkeinek mondanivalóját, tehát a
városunkban lévő ez irányú történéseket
jellemzi a „szenny” kifejezéssel.
Sokakkal együtt bízom abban, hogy
hamarosan eljön majd Füzesabonyban is
a számvetések ideje! Addig pedig mindenki döntse el saját maga, hogy mérlegelve az elmúlt 3 év során hozott önkormányzati döntéseket, és azok várható – hosszú évekre kiható - következményeit, a valóban impozáns új közparkunk,
és Szabadság utunk több mint 100 millió
forintos, kizárólag saját erős kivitelezésének láttán: sírjunk, vagy nevessünk!?

lyeken. Mindenki részesül majd az aranyból, amit ők két kézzel szórnak a nép közé
s mindenki tejben – vajban fog fürödni. De, hogy mesém fonala el ne szakadjon, visszatérek a helytartóhoz, aki udvartartásával már kitalálta, hogyan húzza ki
az utolsó vánkost is az emberek feje alól.
Nagy építkezésekbe kezdtek, kikövezték az
utcákat, tereket. Játszótereket csináltak a
gyerekeknek, az öregekről sem felejtkeztek el. Fontos volt: mindenki azt higgye,
közel került a húsos fazékhoz.
Nem tudták, ez mind az ő pénzükből
van. Még az unokájuk is ezt fogja nyögni.
A helytartó és pénzéhes környezete uzsorakamatra vett föl hitelt. Három zsák aranyat. Egyből fizették azt, amit látott a nép,
egy jutott a vezérnek, a harmadikon pedig ők osztoznak. Így hamar elfogyott a
pénz. Már törleszteni kellett a kamatot.
Így újabb adókat vetettek ki.
Néhány év múlva már a hitel törlesztését is követelték az uzsorások. Az újdonsült király, a volt vezér sem tudott segíteni. Ő sem tudta teljesíteni a sok – sok
ígéretét. Új királyi sereget alakított, akik
tömlöcbe vetették az elégedetlenkedőket.
Az országban éhínség tört ki. A szomszédos országok sem segítettek, mivel már
velük is háborúban állt a pökhendi király.

Így történt, lehet hogy
csak mese volt! Egy tanulságot azért levonhatunk belőle: Addig
nyújtózz, amíg a takaród ér!
Szekeres Jánosné

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

Köszönjük!
A Pöttömke Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át szervezetünk részére ajánlották fel. Kérjük, a jövőben is támogassák alapítványunkat, hogy kitűzött céljaink megvalósuljanak. Adószámunk:
18582846-1-10
Minden kedves támogatónknak
békés Karácsonyt és örömökben
gazdag boldog új évet kíván: a
Pöttömke Alapítvány kuratóriuma.
2009. DECEMBER 4.

Szerkesztőségünk az olvasói levelekben leírtakkal nem feltétlenül ért egyet, azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Név nélkül írott levelet nem áll módunkban leközölni, de amennyiben levélírónk kéri, hogy neve az újság hasábjain ne kerüljön nyilvánosságra, akkor annak helyt adunk.
/a szerk./

Elakadt kamionok, balesetek
A Debreceni-, és a Bartók Béla úti lakók nevében már korábban, közmeghallgatáson is jeleztem, hogy gyakran tévednek be kamionok, gépjármű szerelvények utcáinkba,
ahol aztán rendszerint nagy bonyodalmakat, adott esetben rongálásokat követően tudnak csak a szűk hely miatt
távozni, gyakran mentésre szorulva. Legutóbb 2009. november 23-án egy szlovák kamion tévedt a GPS hibás jelzése miatt a légvonalban ugyan közel lévő, de a vasúti sínek miatt mégis megközelíthetetlen Duropack helyett felénk, ahol aztán a garázs sorok után, ahogy az Arany János
útról fordult volna felénk, a híd előtt az árokba csúszott,
és így több órára elzárta a külvilágtól a Debreceni – Bartók úti mintegy 27 családot. Gondolni sem merünk
arra, hogy ha
esetleg mentőnek, tűzoltó
autónak kellett
volna bejönni
sürgősen utcáinkba valakihez, akkor mi történik! Hány, és milyen balesetnek kell még történnie, hogy az Önkormányzat kihelyezzen végre egy „zsákutca” táblát a híd elé, hogy tovább
ne jöjjenek be a gépjármű szerelvények útjainkra?! Mivel olyan közmeghallgatás már nagyon régen volt, ahol el
lehetett mondani ilyen, és hasonló gondokat, így a Füzes
Krónika segítségével kérjük az illetékeseket a „zsákutca”
tábla kihelyezésére!

Hol az igazság?

Kotán György 2009. szeptember 2-án az önkormányzati ülésen azt
állította, hogy Kádas Imre, Kóródi Erzsébet, Poczok Erzsébet és
a melléjük álló szülők hazudtak Önöknek. Ez rágalom, ugyanis
Kádas Imre és Kóródi Erzsébet 2009. augusztus 4-én olyan levelet kaptak a VIK igazgatójától, amelyben az áll, ha nem fogadják
el a felkínált fél állást, akkor el lesznek bocsátva, szó szerint idézve: „…tehát a közalkalmazotti jogviszonya a VIK-nél felmentéssel megszüntetésre kerülhet” mindkettőjüknek. (a levél másolata
csatolva – a szerk.-) Poczok Erzsébet esetében pedig helyére áthozták Mezőtárkányról Bircsárné Tasi Ildikót. Igaz, a „svédcsavart” is megcsinálták, mert a Széchenyibe az iskola igazgatójának
felesége került, Bircsárné pedig ment a Telekibe.
Szóval mi itt a hazugság? Ki is állít akkor valótlant?
És hogy miért is vittek el olyan sok gyereket a Széchenyiből?
Meg kell kérdezni a szülőket! A válaszok érdekesek lesznek. Ezzel
nem szeretnének szembesülni az illetékesek? Mindenesetre nem
azért, amit Kotán György állított, és amiért fegyelmit követel a három pedagógusnak, akik ezúton köszönik meg azoknak a szülőknek, jelenlegi és volt tanítványaiknak, a füzesabonyi lakosoknak a
velük való együttérzést, és a mellettük való kiállást! Bár úgy tűnik,
hogy itt változás nem történik, minden úgy alakul, ahogy egyesek
akarják, függetlenül attól, hogy mi az igazság, és a közvélemény
mit akar. Reméljük, majd egyszer a „miértjeinkre” a választ is meg
fogjuk kapni valakitől!
- az érintett három pedagógus -

Martinek János
(a két utca lakói nevében)

Lapzártakor kaptuk a hírt, miszerint az érintett utcák lakóinak kérése több év után végre teljesült, kikerült két helyen is a „zsákutca” tábla!
(a szerk.)

Játsszon velem!
Egy kétszemélyes vacsorameghívást nyerhet a füzesabonyi buszpályaudvar szomszédságában található ZORBAS
Gyros Büfébe, ha jól válaszol az alábbi három kérdésre, és levelezőlapon (3390 Füzesabony, Pacsirta út 54/a)
vagy e-mailben (fuzeskronika@citromail.hu) megküldi
válaszait december 20-ig szerkesztőségünkbe!
1) Az alábbiak közül melyikre nincs szükség a gyros elkészítéséhez?
a) zöldségek
b) almaecet
c) nyárson sült, szeletelt hús
2) Hol található Füzesabonyban a ZORBAS Gyros Büfé?
3) Soroljon fel legalább négy ételféleséget, amit megvásárolhat (igen kedvező áron) a ZORBAS Büfében!

A helyes megoldást adók közül
egy szerencsést sorsolunk ki!
Sok sikert! Jó étvágyat!

Márkus Róbert Zsolt
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AKTUÁLIS: H1N1
Oltani vagy nem oltani? Ez itt a kérdés...

Az utóbbi időben egyre többen teszik fel a
kérdést: -Adassunk-e H1N1 oltást a gyermekünknek? Illetve kérjem-e az oltást én
magam? Sok munkahelyen szinte kötelezővé is tették, ill. pl. a közszférában dolgozónak ingyenesen bocsátják rendelkezésükre az oltóanyagot. Sokan mégis bizonytalanok. Az oltóanyaggal kapcsolatos híresztelések igen megosztóak. Többen -az illetékesek közül- javasolják, sokan ellenzik a beadatását. Beszélgetőpartnerem dr. Magyar István főorvos.
-Ön, mint szakember milyen álláspontot képvisel a H1N1 oltóanyaggal kapcsolatban?
-Az influenza oltással kapcsolatos véleményt az ÁNTSz tolmácsolja a lakosság felé. Az oltóanyag beadását javasolják
gyakorlatilag mindenkinek, kivéve azokat, akikben egész biztosan nem fog létrejönni megfelelő védekező immunválasz. Ilyenek a saját érett immunrendszerrel nem rendelkező újszülöttek, a leukémiások, súlyos fertőzésben szenvedők és
a tartósan szteroidot szedők. A tojásallergiában szenvedők nem kaphatnak a vakcinából, mert a gyártási technológia során visszamaradhatnak benne tojásfehérje alkotórészek. A Magyarországon forgalmazott oltóanyag rendelkezésre áll, talán
6 millió darabot gyártanak le belőle. Van
számos egyéb oltóanyag is, de azok Magyarországon nem hozzáférhetőek, nincsenek törzskönyvezve, ezért hazánkban a beadásuk orvosi hibának számít. Érdekesség kedvéért a nemzetközi ajánlásokban –
European Medicines Agency (EMEA) sajnos Magyarország nem csatlakozott ehhez
az auditáló rendszerhez - leginkább kedvezményezett termékek neve: Celvapan,
Focetria, Pandemrix. A védettség kialakulása nem azonnal következik be, hanem
1-2 hét elteltével. Ha közben valaki megbetegszik a fertőzéssel, az esetben a H1N1
ellen egy bizonyos vírus elleni inhalációs
gyógyszert, a „klasszikus” vagy úgy is nevezhetjük, hogy „szezonális” influenzában
megbetegedőknek pedig egy pár éve már
forgalomban lévő tabletta szedését is javasolják leginkább azonnali kórházi elhelyezéssel, amennyiben a tünetek súlyosan
kezdődnek.
-Honnan lehet tudni, hogy egy megbetegedés nátha, inluenza vagy esetleg H1N1? Muszáj ismernünk a jeleket, mivel a közelmúltban hozzánk közel
(Verpeléten) is bezártak egy iskolát tömeges H1N1 megbetegedések miatt.
-Azt megállapítani, hogy valóban
H1N1 fertőzése van-e valakinek, az úgynevezett RT-PCR vizsgálattal lehet, melyet az Országos Epidemiológiai Központ
végez. A vizsgálat meglehetősen költséges, az Egyesült Államokban már nem
végzik rutinszerűen. A megbetegedések
6

túlnyomó többsége úgynevezett influenza-szerű megbetegedés. Ezt bármi okozhatja, akár megfázás vagy allergia is, de
lehet baktérium vagy vírusos kórokozó. A
vírus nem túl gyakran, néhány %-ban influenza vírus.
- Egyáltalán mi is az a H1N1? Miben
különbözik a „normál” influenzától?
-Maga a H1N1vírus emberi megbetegedést okozó mutánsa 2009 áprilisában Mexikóban ütötte föl a fejét. Kezdetben sertés-influenzának nevezték, mivel egy 11
évvel ezelőtt felfedezett, sertéseket megbetegítő vírustörzsre tudták visszavezetni a kórokozó eredetét. Majd a hivatalos
megnevezése „Influenza-A vírus H1N1 altípus” lett. A világjárványt a WHO június
11-én jelentette be. Az „A” vírus az elmúlt
90 évben már 3 alkalommal okozott világjárványt – 1918-ban a „spanyolnáthát”
1957-ben az ázsiai influenzát és 1968-ban
a Hong Kong flu-t. A 2009. november 13-i
adatok szerint az egész világon bejelentett bizonyítottan fertőzöttek száma csaknem 860 ezer (influenza-szerű megbetegedés 30 millió fölött), melyhez 7941 halálesetet (legtöbbet az Egyesült Államokból
és Braziliából 1888 és 1424-et) jelentettek. A magyarországi áldozatok száma november 13-án 7 elhunyt kb. laboratóriumilag is igazolt 300 megbetegedésből (az öszszes magyarországi RT-PCR vizsgálat száma kb két és félezer lehet).
A betegség egyértelműen cseppfertőzéssel terjed, esetleg átvihető „taknyos”
kézzel és zsebkendővel is. A higiénés
igény a lakosság körében más és más, így
a terjedés lehetősége adott.
-Érdemes-e szájmaszk viselete, ha már
felütötte a fejét a vírus?
-A nemzetközi megfigyelések szerint a
szájmaszk viselése nem véd meg a fertőzéstől, a robbanásszerű terjedést a védőoltások széleskörű beadása, és a betegek otthonmaradása tudná megakadályozni. Érdekesség, hogy a betegség átvihető sertésre, pulykára, macskára és menyétre.
Szóval azoktól is el lehet kapni. A betegség általában pár nap alatt nátha, láz, borzongás, fáradékonyság, fejfájás, torokfájás, izom és izületi fájdalmak tüneteivel lezajlik mindenféle szövődmény nélkül. A
tünetek általában enyhék, de a kockázati csoportokban a betegség szokatlanul súlyos formát ölthet. Ők az asztmások, a kövérek, a cukorbetegek, a szívbetegek, az
idegrendszeri károsodottak és az immunbetegek. Olvastam arról is, hogy a D vitamin hiány is kockázatot jelent. A komoly
bizonytalanságot az váltja ki, hogy addig
teljesen egészséges fiatal embereken 3-5
nap leforgása alatt légzési elégtelenséget
kiváltó tüdőgyulladást okozhat. Nem sikerült még megtalálni, hogy ezt a kockázatot
milyen tényező okozza. Szintén súlyos le-

folyás lehet az 5 év alatti gyermekeknél és
a terhesség harmadik harmadában lévő terheseknél, valamint a 65 évnél idősebb lakosság körében. A magyarországi helyzetet az is bonyolítja, hogy a járvánnyal kapcsolatos tömegtájékoztatás hisztérikus állapotba került, és áthágja a korrekt információáramlás elemi normáit. Nem véletlen, hogy a hatóságok normál esetben nem
fejthetnek ki reklámtevékenységet, és az
sem véletlen, hogy a médiában nem szabad gyógyszert reklámozni. Az is több
mint furcsa, hogy a termékek piaci szabad
versenyének korlátozását tiltó nemzetközi rendelkezések a gazdaság szinte minden
területén el tudják nyomni a magyar termékeket a magyar piacon. A kérdéses vakcina, melyet egy ciprusi offshore cég jegyez,
azonban monopol helyzetben van kis hazánkban, hatalmas média felületet kap, a
nevét szinte mindenki tudja a TV-ből, rádióból, újságból.
-Önnek mi a véleménye? Beoltassuk
magunkat és gyermekeinket? Továbbá mit
szól az országos ingyenes oltókampányhoz?
-A magánvéleményem az, hogy aki
csak teheti, oltassa be magát, de a hatóságaink ne tiltsák meg az orvosok számára a korrekt, minden körülményre kiterjedő tájékoztatás jogát, és az oltóanyag beadásából származó komplikációk anyagi felelősségét ne varrják az orvos nyakába. A betegtájékoztatón ne bagatellizálják el a legsúlyosabb, de szerencsére igen
ritka oltási kockázatokat. Üdvözöljük az ingyenes oltási kampányokat, de szeretnénk
tudni, hogy a költségvetés mely szegmensét
érinti ez a kiadás, nem
eredményez-e további
gyógyító kassza megszorításokat.
Márkus Róbert Zsolt

Úgy érzi, problémái vannak, melyeket egyedül már képtelen megoldani?
Nincs, aki meghallgassa?
Nem talál válaszokat kérdéseire?
A hullámok összecsaptak a feje fölött? Kamasz gyermeke nehezen illeszkedik be közösségekbe? Iskolás gyermeke szorong reggelente? Óvodás gyermeke sír, amikor el
kell válnia Öntől? Van segítség!

Hívjon bizalommal, problémáját diszkréten kezelem! Rám számíthat!
Pszichoterápia és tanácsadás
diszkrét, megbízható okleveles klinikai szakpszichológustól.
Hívjon bátran!
Márkusné Barkó Otília
+36/70 36-66-301

2009. DECEMBER 4.

Szülinaposok
A közel múltban több születésnapi rendezvény is volt településünkön.
Elsőként a Márka Presszó 25
éves jubileumát említem a sorban, hiszen Lengyel Sándorné
Erzsike odaadó munkájának köszönhetően a Márka generációkról-generációkra színvonalasan szolgálja ki az oda látogató vendégeket – kulturált, kellemes kikapcsolódást, szórakozást biztosítva számukra. Megőrizve a mai
napig a 80-as évek, szinte már retro hangulatát, jelenleg is városunk talán legkedveltebb és legszínvonalasabb szórakozó
helye. Ebből adódóan az Összefogás Füzesabonyért Egyesület is már több irodalmi kávéházi rendezvényét tartotta a Márka
Presszóban, ahol Erzsikének köszönhetően mindig kulturált, meghitt környezetben
tudjuk fogadni a kedves érdeklődőket. Eb-

ből adódóan, és hosszú ideje tartó barátságunknak is köszönhetően szívesen fogadtam el Erzsike meghívását október 22-ére, a
25 éves zártkörű szülinapi bulira, ahol a két fiam segítségével
estétől hajnalig játszottuk az elmúlt két és fél évtized hazai, és
külföldi sikereit, slágereit, a velünk együtt ünneplő, és szórakozó közönségnek. A magam, és
az ÖFE tagjai nevében köszönöm Lengyelné Erzsikének a helyi vendéglátásért kifejtett eddigi odaadó munkáját, és kitartását, egyben a folytatáshoz pedig további sok sikert, és jó egészséget kívánok Számára!
Szintén kerek évszámot, a 20. születésnapját ünnepelte városunkban az MSZP.
Korózs Lajos államtitkár úr – mint házigazda - meghívására november 04-én a helyi Művelődési Házban gyűlt össze a Magyar Szocialista Párt megyei
vezetése, illetve
tagsága, és szimA Muskátli vendéglő nyereményjátékot
patizánsainak
népes
tábora,
rendez megrendelői között.
sok-sok
egyéb
A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
meghívott melRendeljen az interneten 1000 Ft felett,
lett. A díszventelefonon 2000 Ft felett december 1-29 között.
dég Gyurcsány
Minden rendelés esetén bekerül a neve a
Ferenc,
Manyereményjátékban résztvevők közé, így minél
gyarország ex
többször rendel, annál több esélye lesz a nyerésre!
miniszterelnöke volt. Az eseNyeremények:
ményre
egyeFődíj: LG 32lc52
sületünk, és így
egyben a Füzes
94cm LCD TV
Krónika is meghívást kapott. A
2. díj: Asus EEEPC
meghitt ünnep700X2G-GR002 Notebook
ség részleteiről
azonban nem áll
3.díj: 20.000 Ft értékű
módunkban táMuskátli étkezési utalvány
jékoztatni Tisztelt
OlvasóinA sorsolás 2009 december 30-án 16.00 órakat,
mivel
zártkor a Muskátli Vendéglőben történik, ahová
körű rendezvény
minden kedves résztvevőt szeretettel várunk.
révén nem kért
Amennyiben nyerteseink nem jelennek meg a sorsoláson, s z e r k e s z t ő s é úgy nyereményüket a sorsolás után házhoz szállítjuk.
günk engedélyt
(Egy játékos csak egy nyereményre jogosult, ha már
az ott történt esenyertes játékost húzunk ki, abban az esetben újra húzunk.)
mények publikáA játékban a Muskátli Vendéglő
lására – tiszteletdolgozói és családtagjaik nem vehetnek részt!
ben tartva a renMuskátli Vendéglő
dezők, és az ünneplő közönség
3390 Füzesabony Baross út 8/a
ez irányú szánHázhozszállítás: H-CS: 11h-21h,
dékát.
P-Sz: 11h-22h,Vasárnap 11h-20h
Végül a harRendelés : Telefonon :06-30/263-98-86
madik szülinapi
Interneten: www.musi.hu
rendezvényt no-

Nyereményjáték!!!
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vember 18.-án tartotta az Összefogás Füzesabonyért Egyesület, hiszen már 3 évesek lettünk. 2006 őszén 11-en, egyebek
mellett azzal a céllal alapítottuk meg az
ÖFE-t, hogy a Füzesabonyban politikai síkon tapasztalható, széthúzás eredményezte szakadék felett átívelő képzeletbeli híd
felállításával próbáljuk városunk polgárainak álláspontjait közelíteni egymáshoz,
ugyanakkor a helyi önkormányzat felé egy
folyamatos civil kontrol révén jelezzük a
lakosság kimondott, vagy esetenként kimondatlan véleményét, valamint színesítsük a városunk sport-, kulturális-, és szórakoztató programjainak palettáját. Így például már több irodalmi kávéházat tartottunk a Könyvtárban, majd a Márka Preszszóban, két Füzes Fesztivált rendeztünk a
piacon, illetve a Házasságkötő terem előtti
dísztéren, valamint általában negyedévenként jelentetjük meg időszaki kiadványunkat – a Füzes Krónikát. A nyomtatott formátumon túl a www.fuzeskronika.hu web
oldalunkon is tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, az egyesületünkkel kapcsolatos
eseményekről, hírekről. A fuzeskronika@
citromail.hu e-mail címűnkön, és az
iwiwen fogadjuk ismerőseink, levelezőink
észrevételeit.
A szülinapi beszámolók után most következzék annak a 10-10 legsikeresebb
hazai, és külföldi zenekarnak, és énekesnek a listája, amelyek a 25 éves Márka zártkörű retro bulijának talán legsikeresebb előadói voltak. A zenei stílusuk
különbözőségéből is kitűnik, hogy milyen széles skálán mozgott a szórakozni
vágyók muzikalitása itt Füzesabonyban
2009 novemberében! (a sorrend nem abc,
hanem a kérések mennyiségének nagyságrendje szerint)
Hazai TOP 10: Republik, Bikini, Beatrice, Edda, Omega, Neoton, , Illés, Hungária, Zoltán Erika, Demjén Ferenc.
Külföldi TOP 10: Guns N’ Roses, Black
Sabbath, Bad Boys Blue, Boney M.,
Modern Talking, CC Catch, dr Alban,
Chubby Checker, Billy Idol, Elvis Presley.
Wenczel Árpád
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Év végi jókívánságok
Elnézést kérünk ezúton is Tisztelt Olvasóinktól, hogy a Füzes Krónika 2009. III.
negyedévre tervezett számát nem jelentettük meg! Bár már készen állt őszi kiadványunk „nyers anyaga”, azonban a nyomtatás előtti utolsó pillanatban javaslatomra a II. Füzes Fesztivál megrendezésével
kapcsolatosan felmerült néhány nem tervezett váratlan kiadás fedezetére csoportosítottuk át a Füzes Krónika október végi
kiadására elkülönített összeget. A gyakorlatilag nyomdakész anyagot természetesen feltehettük volna ugyanakkor a www.
fuzeskronika.hu web oldalunkra, azonban
úgy döntöttünk, hogy a még aktuális cikkeket kiragadva az őszi anyagból – maradva a nyomtatott formánál – inkább a
decemberi számunkba szerkesztjük majd
be. Így nem jelenik meg mostani kiadványunk hasábjain például az október 23-i
nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos megemlékezésünk, és a Mindenszentekről
szóló írásunk, valamint az Arany János
úti emlékműnél felavatott Turul szobor-,
és az Ifjúság úti kopjafa avatásával foglalkozó cikkeink sem. Igaz, az utóbbi két ünnepségre szerkesztőségünk nem is kapott

meghívást a
szervezőktől,
ennek ellenére ezekről az
eseményekről
is szándékoztuk tájékoztatni Tisztelt
Olvasóinkat.
A
felsorolt
írásainkon túl
az
időközben aktualitásukat vesztett
olvasói leveleink sem jelentek
meg
ez évi utolsó
számunkban,
amiért szerkesztőségünk
az érintett levelek íróinak megértését kéri!
Lassan elmúlik az ősz, és közeledik,
sőt már el is ért bennünket kétség kívül
a tél. Hamarosan eljön az egyik legszebb
ünnepünk, a szeretet ünnepe – a Karácsony, valamint az év utolsó napja, a nagy számvetések ideje – a Szilveszter, majd
pontban éjfélkor beköszönt a
2010-es Új Esztendő. Sajnos
Magyarországot sem kerülte
el az idei „világválság”, így
többek között ennek negatív
hatásai is megnehezítették a
2009-es esztendőnk mindennapjait. Sokakat ért részben
ebből adódóan is szerte e hazában sok feszültség, keserűség, és bánat, ugyanakkor természetesen az idén is történtek örömteli pillanatok is többek életében. Próbáljunk meg
a pozitívumokból feltöltődve csak a jó dolgokra emlékezni, és egyben felkészülni a
például politikai, közéleti síkon nagyon mozgalmasnak-,
és szintén nehéznek ígérkező
2010-es évre!

A karácsonyfa fényében mindenki lelkét, szívét hassa át a szeretet melege, míg
az ó év utolsó napján pedig a Szilveszter
éjszakáját lehetőségeihez mérten töltsék
Tisztelt Olvasóink vidámságban, boldogságban, jó egészségben! Éjfélkor, a Himnuszunk felcsendülésekor, majd a pezsgők durranását követő meghitt pillanatokban a jövő évre lehetőleg csak teljesíthető fogadalmakat tegyenek Hölgyeim,
és Uraim, hogy a legkevesebb csalódás,
és az elérhető legtöbb siker kísérje végig
napjaikat a jövő évben!
Ezen gondolatok szellemében kívánok
a magam, valamint az Összefogás Füzesabonyért Egyesület tagjai, és a Füzes Krónika Szerkesztőségének nevében Tisztelt
Olvasóinknak, városunk minden polgárának: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog Új Évet!
BÚÉK 2010!!!
Wenczel Árpád
felelős szerkesztő
az ÖFE elnöke

Az Összefogás Füzesabonyért

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK,
VÁROSUNK MINDEN POLGÁRÁNAK
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Radics József
(1943-2009)
Lapzárta után értesült szerkesztőségünk a szomorú hírről, miszerint Radics
József, 2009. november 27-én, 66 éves korában, türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt.
Radics József szabolcsi származásúként, Nyírbogdányból került friss diplomásként a 60-as évek elején a Mátravidéki Fémművek siroki központjába ifjú mérnökként, majd onnan néhány év után a gyár füzesabonyi üzemébe helyezték. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte. A 80-as évek közepén aztán nagy fordulat történt szakmai pályafutásában, hiszen akkor ment át
dolgozni a Heves Megyei Vízmű füzesabonyi egységéhez, amelynek vezetője lett, és ahonnan 46 éves munkaviszony után, nem régen vonult nyugdíjba,
üzemvezető főmérnökként. Vízműves tevékenységét több sikeres fejlesztés is
fémjelezte, ezek közül talán a legbüszkébb a szennyvízhálózat 8,9 km-es szakaszának több, mint 40 km-esre való bővítésére volt. Mint akkori pénzügyi bizottsági elnök alátámaszthatom, hogy önkormányzatunk szennyvízberuházásának sikeres lebonyolításában, majd későbbi üzemeltetésének zökkenőmentességében személy szerint jelentős szerepe volt Radics József szakmai tapasztalatainak és pozitív hozzáállásának egyaránt.
A munkája mellett a sport odaadó szeretete révén is közismert alakja volt
településünknek. Elsődlegesen az FSC labdarúgó szakosztálya köszönhetett nagyon sok anyagi, és erkölcsi támogatást neki, de más sportágakat és
egyéb helyi tevékenységeket is gyakran szponzorált. Hobbija a horgászat volt,
„imádta” a Tiszát.
Az utóbbi időkben Egerbe költözött, azonban élete utolsó percéig füzesabonyinak vallotta magát.
A magam, és az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében ezúton is
őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, és mindazoknak, akik
szerették, illetve tisztelték Radics Józsefet, Füzesabony felejthetetlen halottját!
Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
felelős szerkesztő
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Sütő Barnabás:

A csend hangjai
Mikor a csend körülölel
Hallod, hogy messze énekel
S egy dalt dúdol az esti szél
Vele egy kis tücsök zenél
Felhangzik lágyan egy ütem
Halkan dobol a szíveden
Feletted ezer csillag ég
Kéklőn fénylik a messzeség
S az öreg hold is felragyog
Mosolyognak a csillagok
Ez a szép érzés felemel
Mikor a csend körülölel
De ha a csend beléd hatol
Hallod, hogy szólnak valahol
De nem érted a hangokat
Szívedre dermedt kárhozat
Ül, rád telepszik és lenyom
Megáll a hang a torkodon
Kiáltanál, de nem lehet
Vaskéz szorítja lelkedet
Tompa dübörgés szíveden
Lassan kiszáll az értelem
S a vak sötétség rád hajol
Mikor a csend beléd hatol
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