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AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt 
Olvasó!

A Füzes Krónika ez évi második szá-
ma kapcsán talán majd többen felvetik 
a jogos kérdést, miért is foglalkozunk 
több cikkünkben is Kotán György kép-
viselő úrral, a Füzesabonyi Hírmondó 
szerkesztőjével, hiszen kár rá pazarolni 
még a drága papírt is! 

Másik oldalról viszont sokan azon-
nali támogatásukat ajánlották fel - az 
önkormányzat lapjának február végi 
megjelenését követően - azért, hogy 
a negatív hangvételű, sértő és mocs-
kolódó Kotán-féle gondolatokra mi-
nél előbb reagáljunk. Számos esetben 
a szavakon túl írásaikkal is megkeres-
ték a Füzes Krónika szerkesztőségét. 
Végül felelős szerkesztőként úgy dön-
töttem, hogy kivárva egy kicsit „a ke-
délyek lecsillapodását” - az indulatos, 
nyomdafestéket nem tűrő levelek pub-
likálása helyett - a legérintettebb Gu-
lyás László írását jelentetjük meg, Bá-
lint Balázsné olvasónk levele mellett, 
valamint Márkus Róbert Zsolt reagá-
lását, és végül néhány gondolat erejéig 
még a magam válaszát, mivel én is meg 
lettem szólítva. 

Ez véletlenül sem azt jelenti, hogy 
ilyen népszerű ember lett Kotán úr, ha-
nem a jelek szerint egyre több füzes-
abonyi olvasónkat háborítja fel szemé-
lyisége, stílusa, több negatív cselekede-
te - és mint köz-
szereplőnek, vi-
selnie kell ezek 
következménye-
it! E rövid beve-
zető után ajánlom 
Tisztelt Olvasóink 
fi gyelmébe a Fü-
zes Krónika máju-
si számát!

Wenczel Árpád
felelős szerkesztő

2010-ben már nem folyik tovább a 
város vagyonának elherdálása!

A város 2010. évi költségvetésének elfogadását felhasználva néhány felelősen gondol-
kodó települési képviselő meghiúsította a pusztán az egymilliárdos kötvényből – hitel-
ből – megvalósítandó városközpont beruházásának megkezdését. Másfél éven keresz-
tül „adminisztratív eszközök” nem tehették lehetővé a Rákóczi út önkormányzati tu-
lajdonba adását, így akadályozva meg a várost – megítélésem szerint teljesen eladó-
sító – megaberuházást. A polgármester hathatós közbenjárása eredményeképpen az út 
már mégis a városé. (Vagyis lehetne kezdeni a kátyúmentesítést, a gyalogátkelőhelyek 
felfestését… stb.)

Néhány – szerintem – elvakult, ámokfutó képviselő értelmezésében rendelkezésre 
álltak a tervek, engedélyek, pénz, vagyis – Kotán úr szerint: (Füzesabonyi Hírmondó 
2010. március IV. évfolyam, 3. szám, címlap) 2010-ben már nem épül meg a városköz-
pont (?) c. írásából – „minden”… 

Talán mégsem így van. És ezt néhány, felelősen gondolkodó képviselő megérezte, 
mert ellentmondani, megsértve ez által az esetleges frakciófegyelmet, de biztosítva azt, 
hogy emelt fővel nézhessenek a választópolgárok szemébe a jövőben is.

Párthovatartozás említése nélkül KÖSZÖNJÜK nekik! Nekik, akikkel – két fő ki-
vételével – találkozhattunk 2006-ban, a választásokkor, a füzesabonyi 
jobboldal jelöltjeiként, akik szövetségesből ilyen rövid idő leforgása 
után hirtelen ellenzékké váltak … 

Köszönjük képviselő urak a megfon-
tolt, még időben hozott döntést!

Balsai Tamás – Bíró Imre – Eperjesi László 
Farkas István – Gál Tibor – Kádas Imre 

Miriszlai Miklós – Sipos Attila

„Éljen május elseje, 
énekszó és tánc köszöntse…”

Ki ne ismerné a címben szereplő dal szö-
vegét, valamint Nagy Feró ismert örök-
zöld slágerét, a „8 óra munka, 8 óra pihe-
nés, 8 óra szórakozás”-t! Azonban, hogy 
ez a zenén túl valósággá is válhatott Ma-
gyarországon, illetve hogy hazánkban 
megünnepelhették az első május elsejét, 
ahhoz 130 évet kell vissza lépnünk a tör-
ténelemben. A munka ünnepének úttörői, 
az 1880-as évek chicagói munkásai, illet-
ve az Amerikai Munkásszövetség (AFL) 
voltak, akik elsőként követelték a 8 órás 
munkanapot. 1886. május elsején a rend-
őrség még a tömegbe lőtt, sőt egy év-

vel később több munkásvezetőt is kivé-
geztek. Az AFL a chicagói eseményekre 
válaszul azt javasolta, hogy több ország 
munkáspártjai, és szakszervezetei 1890. 
május első napján rendezzenek világmé-
retű tüntető felvonulásokat, amit az 1889-
es párizsi szocialista konferencián el is fo-
gadtak. A kongresszuson részt vett a Ma-
gyarországi Általános Munkáspárt dele-
gációja is, amely egy honi demonstráció 
szervezését tervezte. 1890. május elsején 
a Népszava becslése szerint hatvanezer 
ember menetelt végig a belügyminiszter 

Márkus Róbert Zsolt
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rosszallása ellenére a Kálvin tér, Kiskör-
út, Andrássy út, Városliget útvonalon, hir-
detve és demonstrálva a konferencián el-
hangzottakat! A harcos elődök ténylege-
sen 1945-re vívták ki a május elsejei mun-
kaszüneti napot, így tehát napjainkban a 
munka ünnepe egyben már munkaszüneti 
nap is. Ilyenkor a településeken korábban 
nagy felvonulásokat rendeztek ünnepi kö-
rülmények között – ki ne emlékezne az el-
híresült „sör – virsli” varázsára! A „rend-
szerváltás” óta általában majálisokat tar-
tanak a falvakban, városokban, ahol kö-
tetlen formában együtt ünnepel, és szóra-
kozik az ott élő lakosság apraja – nagyja. 

Sokan ilyenkor egy-egy kirándulást is 
szerveznek családi, baráti körben.

Május 1 - a májusfa állításának is a 
napja. Ennek a hagyománya több mint 
hatszáz évre tekint vissza, ugyanis 1400-
tól jegyzik ezt a népszokást. Május első 
napján a házakat zöld lombokkal díszítet-
ték fel. A májusi zöld ágat, a májusfát a 
székelyek jakabágnak, illetve hajnalfának 

is hívták, másutt májfának nevezték. 
A májusfaállítás hazánk egész terü-
letén ismert. A májusfát elsősorban a 
legények állították a lányoknak. Ré-
gen a fát főként lopták a legények, s 
ezért a hatóságok igen sokszor tiltot-
ták a szokást. A májusfával adta tud-
tára a legény a falunak, hogy melyik 
lánynak udvarol. A májusfa a Jász-
ságban nyárfa vagy jegenye, amit 
krepp-papírral díszítenek. Általában 
szalagok, egy üveg bor, és más aján-
dékok is kerülnek rá. Palóc területen 
a legény csak a fát állította fel, s a 
leány és édesanyja díszítették. Sok 
helyütt Pünkösdkor, vagy május vé-
gén „kitáncolták” a fát, vagyis a fa 
kidöntése táncmulatság keretében, 
muzsikaszó mellett történt. A szokás 
új formája a májusi virág küldése. A 
legények szépen feldíszített cserepes 
virágot küldenek annak a lánynak, 
akinek udvarolnak, s a virág az ab-
lakba kerül.

Wenczel Árpád

Bagoly mondja a verébnek…
(csak hogy a közmondásoknál maradjunk)

A Füzesabonyi Hírmondóban „A szögről 
és az ő zsákjáról” címmel Kotán György 
által írt förmedvényt (találóbb szó nem jut 
eszembe) olvasva őt sem tisztelni, sem úr-
nak szólítani nem tudom.

Úgy gondolom, szó nélkül hagyni még-
sem lehet (bár lehet, hogy el sem kellett 
volna olvasni!). Nem azért, mert az általa 
sértegetett vagy provokált személyek nem 
tudják magukat megvédeni, hanem azért, 
mert az írója öntelt, arrogáns, minden ön-
kritikát mellőző modora felháborít min-
den jó érzésű embert és méltatlannak tart-
ja arra, hogy képviselő - a közszolgálatá-
ért dolgozó személy- legyen. Szeretném a 
fi gyelmét felhívni arra, hogy egy embert 
soha nem az minősít, amit hall, ami a fü-
lén bemegy, hanem az, ami a száján –ese-
tében a tollából- kijön. Úgy is mondhat-
nám, hogy a stílus maga az ember. Azt 
gondolom, hogy ez a megnyilatkozás is 
az „aljas mocskolódás” kategóriába tar-
tozik, így nincs erkölcsi alapja kioktatni 
másokat. Számomra örök kérdés marad, 
hogy, hogy lehet ember ilyen öntelt a te-
vékenységük megítélésében? Az általuk 
kiadott újság csak dicsekvésből áll, egyet-
len kritikus hang –nem mondat!- nem je-
lenik meg. Ha valami mégsem jó, azért 
más a hibás (főleg a kormány, az előző 
vezetés. Hatalomra kerülésük negyedik 
évében sem tudja a saját eredményüket 
fényezni csak úgy, hogy az előző vezetés-
testület munkáját szapulja (lásd „a 2010. 

évi költségvetés elé” című cikket utoljára) 
a 2006. és 2010. évi költségvetés összeha-
sonlítása erősen sántít. ugyanis kimaradt a 
2009.évben felvett 1 milliárd forintos hi-
tel (!) az említésből, amellyel a költség-
vetés összege megnövekedett, és amely 
úgy hiányzott Füzesabonynak, mint abla-
kos tótnak a hanyatt esés! Az összehason-
lítás úgy lenne igazán fair, hogyha a költ-
ségvetés arányait hasonlítaná egymáshoz, 
Például, hogy a működési költségvetés 
bevételéből hány %-ot fordítanak egész-
ségügyi – szociális,  vagy oktatási kiadá-
sokra. Lehet, hogy így igaz lenne az ál-
lítás, de a jelenlegi odavetett számokról 
ez sajnos nem igaz. Amit az intézmény 
összevonásokkal megtakarítottak volna, 
azt elvitték a meggondolatlan döntése-
ik anyagi következményei. Nagyon csú-
nya és elfogadhatatlan minősítése a köz-
meghallgatás demokratikus intézményé-
nek a „botrányfórum” megnevezése! Sze-
retném megkérdezni, hogy ahol nem csak 
dicséret hangzik el, hanem esetleg kriti-
ka is a képviselőtestület munkáját illető-
en és ebből vita alakul ki, az már botrány-
fórum? Ha pedig ezt a vitát nem hajlan-
dók felvállalni, az ellenvéleményt, kriti-
kát meghallgatni, akkor ne állítsa a pol-
gármesterasszony, hogy szélesedett a de-
mokrácia a településen, mert ez nem igaz! 
Ma nincs olyan fórum, ahol az aggályo-
kat, a kritikát ellehetne mondani! Az ÖFE 
újsága „szennylap”! A Füzesabonyi Hír-

mondó nem ezt a célt szolgálja, a városi 
tv-nek megint más a szerepe, közmeg-
hallgatás nincs, helyette konkrét témában 
meghirdetett lakossági fórum van, ahol 
kijelentik, hogy más témában nem várnak 
hozzászólást! Akkor milyen demokráciá-
ról is beszélünk?

Egy téren valóban van „fejlődés” az el-
múlt -1991 óta számított- időszakhoz ké-
pest. Nőtt a feljelentések száma! Nevez-
ze Kotán  György - aminek akarja, engem 
ez egy más időszakra emlékeztet, de ak-
kor tudtommal kőkemény diktatúra volt! 
Az is felháborít, ahogyan az ÖFE újságról 
nyilatkozik, és ahogy annak főszerkesz-
tőjét provokálja! Szeretném emlékeztet-
ni arra, hogy bár hányszor kellett leír-
ni a „hamisan állítottuk” kezdetű monda-
tot, bármennyi bírságot is kellett kifi zet-
ni, nem ér fel azzal a cselekedettel és an-
nak erkölcsi és anyagi következményé-
vel, amelyet a képviselőtestület meggon-
dolatlan, felelőtlen döntése okozott. Csak 
egy momentum: a Könyvtár törvénytelen 
„megszüntetése”, a dolgozók jogellenes 
elbocsájtása közel 60 millió (!) Forint-
ba került az önkormányzatnak! Ez a szé-
gyen, a szomorú, a szánalmas!

Mikor kérnek bocsánatot a lakosságtól 
az elkövetett „bűnökért”? Vagy ez termé-
szetes és ezt így kell elfogadni? Jó lenne, 
ha saját tevékenységüket ugyanolyan kri-
tikusan szemlélné, mint az elődeikét, ak-
kor talán nem esne abba a hibába, hogy 
bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfe-
jű!

Bálint Balázsné

Szerkesztőségünk az olvasói levelekben leírtakkal nem feltétlenül ért egyet, azok tar-
talmáért felelősséget nem vállal. Név nélkül írott levelet nem áll módunkban leközöl-
ni, de amennyiben levélírónk kéri, hogy neve az újság hasábjain ne kerüljön nyilvá-
nosságra, akkor annak helyt adunk.     /a szerk./
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A bőr vastagságáról, 
amely egyes emberek 

arcát fedi
A Füzesabonyi Hírmondó IV. évfolyam 2. szám 

2010. februári számában megjelent - A szögről és az 
ő zsákjáról című - Kotán úr által jegyzett írásról

Tisztelni nem tisztellek, mert mint volt munkatársam, és sötét-
ben bujkáló, esetenkénti tanácsadó múltbeli munkáddal nem 
szolgáltál rá a tiszteletre. Jelenlegi tevékenységeddel sem vív-
tad ki e megszólítás jogosságát, ezért a teljesség igénye nélkül…

Kedves Kotán Úr!
Hivatkozott írás 8. oldal I. bekezdéséhez
A hazug ember és a sánta kutya megállapításodhoz. Ez a köz-

mondás csak nem onnan jutott eszedbe, hogy 2009. 06. 22-én az 
Egri Megyei Bíróság előtti fi zető parkolóban a KTV- 646 forgal-
mi rendszámú gépkocsival a részedre kiállított PA 299329 szá-
mú mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkoltál? Kérdezem, eset-
leg igény bevettél, vagy veszel ezzel a lehetőséggel mozgáskor-
látozott gépkocsi vásárlási támogatást is az adófi zetők pénzén? 
De azért sajnállak, mint mozgáskorlátozottat!

Hivatkozott írás 8. oldal II. bekezdéséhez
A Füzesabonyi Hírmondó a város lapjaként színvonalat kell, 

hogy képviseljen. 2010. március IV. évfolyam 3. szám, cím-
lap, 3200 példányban az adófi zetők pénzén. Ez ám a színvonal! 
Nincs kommentár. Csak így tovább!

Hivatkozott írás 8. oldal V. bekezdéséhez
Szóval a huhogás helyett egy kis tájékozódás. A 21-2/2002/

IV. 25./ Közlekedési és Vízügyi Miniszteri rendelet (ki lehet víz-
mű üzemeltető, iskolai végzettség, szakmai gyakorlat stb.) sze-
rint: Füzesabonyt felsőfokú végzettséggel rendelkező üzemmér-
nök, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal üzemeltetheti. Úgy 
gondoltátok, hogy a 3 éven keresztüli vízivás is szakmai gyakor-
latnak számít?

Hivatkozott írás 8. oldal VII. bekezdéséhez
Ha a bíróság kimondja, hogy az állítás hazug, valótlan, al-

jas… stb. az nem bosszú, hanem jogos, törvényes és tisztessé-
ges elégtétel .

Kedves Kotán Úr!
Elégedett vagy remélem? Ki mint él, úgy ítél. Az egész csak 

nézőpont kérdése.
Hivatkozott írás 8. oldal VIII. bekezdéséhez
Ha a tunyaságról, a hazudozásról az álszent képmutatásról 

stb. beszélünk, javaslom Neked, álljunk egymás mellé, mondja-
nak véleményt a városban élők. Én 62 évesen is háromszor kör-
befutlak, amíg Te egyet szusszantasz! Én beférek a saját kocsim-
ba így is, nekem nem kellett magasított „Kangoo” kocsit venni 
a megemelt adók és vízdíj terhére. A tényekről még csak annyit, 
hogy az előző testületek összesen 10 év alatt nem emeltek a víz-
díjon annyit, mint azt Ti tettétek 2009. január 1-jétől 43 Ft/m3 + 
33 Ft/m3 = 76 Ft/m3.

Ha én pártot váltottam volna, vagy baloldaliságom megtagad-
tam volna, akkor engem Kotán Györgynek hívnának. Ezen kije-
lentésem bizonyítására, hogy emlékezeted felfrissítsem, Neked 
is, de bárkinek tudok színes fényképes dokumentumokkal szol-
gálni (anno pártbizottság nagyterme).
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Hivatkozott írás 9. oldal XII. bekezdéséhez
Mi az igazság a város fejlődése során?
Javaslom, hogy az általad nagyra becsült Polgármester Asz-

szonyt kérd meg arra, hogy hozza nyilvánosságra a 2006. októ-
ber 6-án a polgármesteri munkakör átadásáról készült jegyző-
könyvet és mellékleteit. Abból a városban élők részére megál-
lapítható, hogy milyen állapotban kerültek az önkormányzat és 
intézményei átadásra, mennyire voltak jók vagy rosszak pénz-
ügyi kondícióink. A felügyeleti szervekkel együtt jó páran alá-
írtuk ezeket a dokumentumokat, például Polgármester Asszony, 
és Alpolgármester Asszony. A dokumentumok NEM HAZUD-
NAK.

Azt kérdezted, mi a programom az őszi polgármester válasz-
tásra? A sok és jó program közül kettőt elárulok.

1. Annak érdekében, hogy a víz- és szennyvíz díj csökkenjen, 
Füzesabony és a vonzáskörzetébe tartozó 7 település váljon ki a 
Megyei Vízmű Vállalatból, kezelje a víz és szennyvíz vagyont 
önállóan! A Megyei Vízmű Vállalat és a magadfajták luxuski-
adásait ne mi viseljük!

Füzesabonyban - ha a választók is úgy akarják – 4 évig nem 
lesz vízdíjemelés. Ennek költségfedezete a Te menesztésed a 
Vízmű Vállalat éléről. De végkielégítés nem lesz, mert a kineve-
zésed törvénytelen volt, különben is, nem értesz a Vízmű veze-
téséhez, van ott elég szakember, aki erre képes lesz!

2. A választók akaratával, ha lehetőség nyílik rá, az önkor-
mányzati vagyon hűtlen kezelése miatt ismeretlen elkövetők 
(négyek bandája) ellen feljelentéssel élünk. /Vona Gábort idéz-
ve: 4 évet a 4 évért!/

Kedves Kotán Gyuri! A 2010. februári számban megjelent 
írásodban (mint arról nyilatkoztál egyeseknek) tesztelni kíván-
tad, hogyan bírom a gyűrődést. Biztosítalak arról, hogy bírom. 
Csak bírjad Te is „Kötvény Gyuri”!

Üdvözletem küldöm a „Kotán-féle” luxus hajóról Neked, és 
az újság olvasóinak!

Gulyás László

Gyászhír

Dr. Bocsi Imre 
(1972-2010)

Megdöbbenve értesültünk Húsvétkor a szomorú hírről, hogy 
dr. Bocsi Imre, 2010. április 4-én, életének 38. évében, tragikus 
körülmények között elhunyt. Temetésére 2010. április 14-én, 
Füzesabonyban a „falusi” temetőben került sor. Az ÖFE ezúton 
is részvétét fejezi ki a gyászoló édesanyának, édesapának és 
testvérnek! Kedves Imre, nyugodjál békében! 

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

Nőnap
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület az idén – 2010. már-
cius 7-én – ismét megtartotta a Márka presszóban a már ha-
gyománnyá vált nőnapi rendezvényét „Irodalmi Kávéház” 
programsorozatán belül. A közönség soraiban szinte minden 
korosztály képviseltette magát városunk hölgy lakosai kö-
zül. Az egybegyűlteket Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke kö-
szöntötte, majd Korózs Lajos, térségünk országgyűlési kép-
viselője mondott ünnepi beszédet. Ezt követően egy szál vi-
rágot kaptak a nemzetközi nőnap alkalmából a jelenlévő lá-
nyok – asszonyok, illetve az ünnepi hangulatot a helyi VIK 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak színvonalas hangver-
senye tette teljessé. Az esemény végén a délután műsorve-

zetője -Wenczel Árpád - 
kérdései révén, egyebek 
mellett megemlékezett 
Nagyné Rózsa Zsuzsa 
intézményvezető az idén 
40 éves Zeneiskoláról, 
a mai nevén már Művé-
szeti Iskolaként funkcio-
náló helyi „zenei felleg-
vár” életében történt je-
lentősebb események-
ről. A nőnapi ünnepség 
Lionel Richie zenéjének 
érzelmes, fülbemászó 
dallamaival, és egy es-
tébe nyúló kötetlen be-
szélgetéssel ért véget. 

Wenczel Árpád

Hivatkozott írás 9. oldal X. bekezdéséhez
Ha az anyagiakról és a gépkocsi használatról, költségtérítés-

ről van szó a számtani, költségvetési tudásod, ismereteid, em-
lékezeted igen szelektív. Mit is tettél Te és mennyiért, mint 
GAMESZ, GAESZ vezető? Mennyi gépkocsi költségtérítést kö-
nyörögtél ki, hogy ne gyalog kelljen az intézményekbe eljárnod? 

Többek között azt is ellenőrizni, hogy milyen állapotban van-
nak az intézményeink. Neked a feladatod volt az is, hogy az in-
tézmények részére biztosított felújítási és fenntartási költségve-
tési keretet hogyan használják fel az intézmények. Ha az intéz-
mények – mint ahogy arról annyit papoltok – annyira lerobbant 
állapotban voltak, a fi zetésedet évekre visszamenőleg vissza kell 
veled fi zettetni, mert nem végezted el a munkádat. A gépkocsi 
használatról annyit kívánok megjegyezni, hogy én országgyűlési 
képviselőségem idején édes keveset jártam Budapesten hivatali 
gépkocsival (lásd az akkori menetleveleket). Utazásaim 95%-át 
vonattal tettem meg. Kiszámoltam: 4 év alatt a Föld egyenlítőjét 
körbe tudtam volna utazni. Érdeklődjél a mozdonyvezetőknél és 
a kalauzoknál! A gépkocsikról és annak használatáról azért meg-
kérdezem: mi annak az oka, hogy a Vízmű gépkocsiijai közül 
csak a Te használatodban lévőbe nem szereltettél be helymeg-
határozó készüléket? Ha Te kíváncsi vagy arra, hogy a dolgo-
zók hol járnak, mit csinálnak, mi adófi zetők kíváncsiak vagyunk 
arra, hogy Te az adókból és vízdíjakból üzemeltetett gépkocsival 
merre keversz, merre kavarsz?

Kedves Kotán Úr! Amennyiben pénzről, jövedelmekről, költ-
ségtérítésekről, luxushajó, vagy gyógyszertárvásárlásról van 
szó, de ide sorolhatom az önkormányzati intézményi költségve-
tést is, Te nagyon buta vagy, vagy pedig úgy hazudsz, mint a víz-
folyás. Ez nem csak az én véleményem, az a 8 fő önkormányzati 
képviselő is ezt a bizonyítványt állította ki Rólad, akik nem sza-
vazták meg költségvetési ámokfutásotokat.



2010. MÁJUS 1. 5

Civil Expó
2010. április 17-én egyesületünk is részt vett az első alkalom-
mal városunkban megrendezett CIVIL EXPÓ - n. Az esemény 
szervezői a Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület, a Fü-
zesabonyi Kistérségi Civil Tanács, és Füzesabony Város Önkor-
mányzata voltak. A színvonalas eseményen több civil szervezet-
tel alakítottunk ki új kapcsolatot, és természetesen rengeteg ér-
deklődővel tudtunk beszélgetni, tájékoztatást adni az ÖFE tevé-
kenységéről. Míg sátrunkban kivetítőn folyamatosan megtekint-
hetőek voltak eddigi működésünk képi elemei, addig a napja-
inkig megjelent Füzes Krónika időszaki kiadványunk kiállított 
példányai és az egyesületünket bemutató prospektusok tanulmá-
nyozása is sokakat vonzott hozzánk. A már korábban is tapasz-
talt nagy érdeklődés kísérte az általunk készített aktuális kérdő-
ívet, amit ezúttal is lelkesen töltött ki a sátrunkhoz látogatók né-
pes tábora. 

A beérkezett 131 kérdőívre adott válaszok az alábbiak sze-
rint alakultak:

1.) Hallott e már az ÖFE-ről?
Igen – 118, Nem – 8, Nem válaszolt – 5
2.) Részt vett e már valamely, az ÖFE által szervezett prog-
ramon? 
Igen – 97, Nem – 28, Nem válaszolt – 6
3.) Tud-e arról, hogy az ÖFE Füzesabonyban rendszeresen 
megjelenteti a Füzes Krónikát?
Igen – 121, Nem – 5, Nem válaszolt – 5
4.) Olvasta-e már a Füzes Krónikát?
Igen – 118, Nem – 7, Nem válaszolt – 6
5.) Ismeri-e az ÖFE honlapját? (www.fuzeskronika.hu)
Igen – 68, Nem – 58, Nem válaszolt – 5
6.) Elégedett-e Füzesabonyban az Önkormányzat munkájá-
val?
Igen – 25, Nem – 90, Nem válaszolt – 16
7.) Elégségesnek tartja-e a közmeghallgatások számát?
Igen – 25, Nem – 91, Nem válaszolt – 15
8.) Helyesnek tartja-e, hogy Füzesabonyban 1 milliárd Fo-
rint értékű kötvényt bocsátottak ki? 
Igen – 20, Nem – 102, Nem válaszolt – 9
9.) Egyetért-e azzal, hogy Füzesabony kiváljon a Heves Me-
gyei Vízműből az alacsonyabb díjú szolgáltatás érdekében?  
Igen – 102, Nem – 22, Nem válaszolt – 7
10.) Ön támogatná-e az ŐFE-t (anyagilag, vagy erkölcsi-
leg)?
Igen – 115, Nem – 8, Nem válaszolt – 8
11.) Amennyiben támogatja az ÖFE-t, úgy megteszi ezt név-
vel is?
Igen – 97, Nem – 20, Nem válaszolt – 14

A válaszadók átlag életkora 47 év. 76 személy fejtette ki rész-
letesen a véleményét az újságunkról. Pozitív megjegyzések kö-
zött szerepelnek például a következők: tartalma valóságos, szé-
les látókörű, igazságos, tényszerű, bátor bírálat, őszinte, tárgyi-
lagos, sokrétű, foglalkozik a városban történtekkel és az embe-
rek érdekeivel, igazságot hirdet, máshol nem szereplő témák-
ról is tájékoztat, stb. Kifo-
gásként van említve egye-
bek mellett: többet kel-
lene hallatni magunkról, 
sok helyre nem jut el az 
újság, túlzott egyes képvi-
selők kritizálása, stb.

A felmérésünkhöz ne-
vüket, és címüket is meg-
adó érdeklődők között 
egy, a Füzesabony Baross 
G. út 8/A. szám alatt meg-

található, Muskátli étterembe szóló 10000 Ft értékű ajándék-
utalványt sorsoltunk ki dr. Gulyásné Farkas Éva ügyvédnő je-
lenlétében a program végén, amely egy 4 személy részére szó-
ló vacsora meghívás. A szerencsés nyertes Bényei Zoltán, Fü-
zesabony Bethlen G. út 7 szám alatti lakos, akinek ezúton gra-
tulálunk, az ajándékutal-
ványt személyesen jut-
tattuk el hozzá. Az ÖFE 
lelkes csapata is részt 
vett a főző versenyen. A 
babgulyásunk nem csak 
nekünk ízlett, a zsűritől 
oklevélben kaptunk en-
nek kapcsán elismerést. 
A Sátrak versenyén pe-
dig az előkelő III. helye-
zést értük el. 

Gratulálunk a CIVIL EXPÓ rendezőinek a szervezésért, és 
egyben ezúton is köszönjük az irányunkba tanúsított megtiszte-
lő érdeklődését, és bíztató szavait a sátrunkhoz látogató sok-sok 
ismerősünknek, barátunknak és azoknak is, akik csak egyszerű-
en kíváncsiak voltak ránk!

Wenczel Árpád 
az ÖFE elnöke

Muskátli Vendéglő
3390 Füzesabony Baross út 8/a

Házhozszállítás:
Hétfőtől - Csütörtökig 11h-22h
Péntek- Szombat 11h-22.30h

Vasárnap 11h-21h
Rendelés :

Telefonon :06-30/263-98-86
Interneten: www.musi.hu

Nyitva tartás:
Hétfőtől- Csütörtökig 5h-22h
Péntek 5h-24h  Szombat 6h-

24h Vasárnap 7h-22h
Füzesabony területére kiszállítás ingyenes!

AZ INTERNETEN RENDELŐKNEK 
ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNYEK!!!

Tavaszi Grill Party a 
Muskátli Vendéglőben!

Grill pizzák új recept alapján!
   26cm 30cm 50cm
Halas grill pizza /sajt-fokhagymástejfölös alap-nílusi fogas – füs-
tölt sajt- póréhagyma/ 690Ft 890Ft 1780Ft  
Argentin grill pizza /sajt-fokhagymástejfölös alap-grillezett csirke-
mell- lilahagyma/  690Ft 890Ft 1780Ft
Mediterrán grill pizza /sajt-pizzaszósz-füstöltsajt –fetasajt- tonhal- 
oliva/   690Ft 890Ft 1780Ft
Mexikói grill pizza /sajt-pizzaszósz-grillezett csirkemell- bab-kuko-
rica/   690Ft 890Ft 1780Ft

TÁNCOLJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!
A TÁNC VILÁGNAPJA alkalmából 2010. május 1-én 

17 órától a Füzesabonyi Művelődési Központban a 
Kék Banán 2004 Bt, és a Forrás Civil Egyesület, kü-

lönböző műfajokban TÁNC BEMUTATÓT tart. 
A rendezvényt 20 órától Retro zenés est zárja. 

Belépők 500 Ft-ért elővételben is vásárol-
hatók Bíró Mónikától (30/895-6748)
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Események, rendezvények, 
parlamenti választások – 2010

A Füzes Krónika legutóbbi megjelenése óta sok minden történt az ÖFE 
vonatkozásában. Először is városunk önkormányzata többek között meg-
jelentette ez évi második „Hírmondóját”, ahol Kotán György durván bí-
rálta a Füzes Krónika februári számát - feltehetően annak idején hiány-
zott azokról az órákról, ahol a jó modort tanították! Gulyás László la-
punk hasábjain kellő részletességgel, kemény szavakkal, és egyértelmű 
tényekkel utasította vissza a személye ellen felhozott igaztalan állításo-
kat, vádakat! Én mindössze néhány gondolatban kívánok reagálni Kotán 
úr cikkére, mivel többször is megszólított. 

Szerkesztő Úr! Nem vitatom azt az állítását, hogy a város pénzén 
rendszeresen kiadott lapjának van „színvonala”. A gond az, hogy mikor 
milyen, mivel a Füzesabonyi Hírmondó oldalain gyakorta találkozhatunk 
más írások mellett az Ön, esetenként minősíthetetlen hangvételű, rossz-
indulatú cikkeivel! A mocskolódásaira nem kívánok reagálni már csak 
azért sem, mert Önnel ellentétben én valóban adok a stílusra, ráadásul 
a Füzes Krónika nem a város pénzén jelenik meg, hanem tagságunk, és 
támogatóink befi zetéseiből! Elfogadom azt az állítását, hogy Szekeres 
Jánosné a Füzes Krónika 2010. február 19-én megjelent számában a 2. 
oldalon írt cikkében pontatlanul tette fel a kérdést, hogy Ön „Ha az olyan 
szörnyű volt, miért dolgozott a KISZ bizottságon…”? Tudomásom sze-
rint ott valóban nem tevékenykedett, azonban a Járási Hivatal rendszer-
váltás előtti utolsó KISZ titkára volt éveken keresztül – tehát azért vitat-
hatatlanul szoros kapcsolatban állt a Kommunista Ifjúsági Szövetséggel 
Kotán György, a Fidesz oszlopos tagja! Azóta valami „megvilágosodott” 
az Ön esetében is?  A tévedésért elnézését kérjük, de ez véleményem sze-
rint nem „primitívség” volt részünkről! És azért ugye az sem volt alap-
talan feltételezés a Füzes Krónika hasábjain, hogy nincsen minden rend-
ben az önkormányzatunk háza táján? Nem véletlen foglalkozott a hűtlen 
kezelésből adódó feljelentésekkel, gazdálkodási szabálytalanságok gya-
nújával és fegyelmi eljárás indításával mások mellett a megyei sajtó is 
– igaz, nagyon szűkszavúan feltehetően a „hírzárlat” miatt!

Más! A nőnapi rendezvényünkről rövid képes beszámolónkat előző 
hasábjainkon már megtekinthették Tisztelt Olvasóink. Ezen túl szokása-
inkhoz híven részt vettünk az idén is a március 15-én megtartott városi 
ünnepségen, ahol ezúttal is elhelyeztük a telepi „48-as emlékműnél” ko-
szorúnkat. 

Közeledve a parlamenti választásokhoz, a meghívásoknak eleget téve 
jelen voltunk az MSZP részéről Korózs Lajos államtitkár úr, valamint a 
JOBBIK kapcsán pedig Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselőjelöl-
tek kampány rendezvényein, illetve a FIDESZ-KDNP kampányzáróján. 

Mint azt bizonyára nyomon követték Tisztelt Olvasóink, április 11-én 
a választók többségében a jelenlegi kormányunk leváltása mellett voksol-
tak! Országosan, a pártokra leadott listás szavazatok alapján a FIDESZ – 
KDNP fölényesen győzött a második – immár legnagyobb ellenzéki párt-
ként továbbiakban funkcionáló – MSZP-vel szemben. A harmadik a JOB-
BIK lett, nem sokkal lemaradva a szocialistáktól, míg negyedikként az 
LMP végzett. Az egykori rendszerváltó MDF – SZDSZ másokkal egye-
temben nem jutott be 2010-ben a Magyar Parlamentbe! A Heves megyei 
6. számú füzesabonyi válasz-
tási körzetben Herman Ist-
ván (FIDESZ-KDNP-MVMP) 
48,85 %-ot, Mirkóczki Ádám 
(JOBBIK) 28,65 %-ot, Korózs 
Lajos (MSZP) 22,50 %-ot ér-
tek el. A második fordulót lap-
zártánkkor, április 25-én tartot-
ták. Herman István (FIDESZ-
KDNP-MVMP) 57,95%-ot ért 
el, és így mandátumot szer-
zett. Mirkóczki Ádám (JOB-
BIK) a szavazatok 24,37%-át, 
míg Korózs Lajos (MSZP) pe-
dig 17,68%-át kapta.

Wenczel Árpád
felelős szerkesztő

Az alábbiakban egy olvasóink által beküldött, nagyon 
szép verssel tisztelgünk az édesanyák előtt!   (a szerk.) 

Medvecki Kálmán & Tóth József: 

ANYÁK NAPJA
Drága édesanyák, kik e földön élnek,
Az Isten áldja őket ahová csak lépnek.

Drága jó anyákat, kiket most köszöntünk,
Megköszönjük nekik, hogy élünk, hogy létezünk.

Édesanyák megköszönjük, leborulunk elétek,
Virággal és szeretettel kedveskedünk tinéktek.

Fáradtan és betegen is önző merészséggel,
Neveltetek bennünket sok bajjal, nehézséggel.

Tudni kell, hogy milyen sokat szenvedtek ők értünk,
Mi éreztük a szeretetét és semmitől sem féltünk.

Nem is lehet megköszönni azt a sok jóságot,
A rengeteg sok törődést a sok-sok fáradtságot.

Most nincsen nagyobb öröm, mint átölelni őket,
Megköszönni a Jó Istennek, hogy teremtette őket.

Egy édesanya jó szívétől nincs jobb a világon,
Felköszöntöm édesanyám, mert szeretem és imádom.

Fáradt, megtört kezét az én kezemben tartom,
Az örömteli szeretettől kivirul az arcom.

Megpuszilom fáradt arcát és virággal köszöntöm,
Felneveltél édesanyám, tiszta szívből köszönöm.

De köszöntsük a kórházakban, menhelyeken őket, 
Egy szál virággal látogassuk meg a temetőket.
Hisz ők is édesanyák kik betegek, vagy holtak,
Addig, amíg velünk éltek, példás anyák voltak.

Drága édesanyák, kik már nem lehetnek velünk,
Kiket most a mennyben köszönt drága jó Istenünk.

Szépen, halkan, csendben mondjunk értük imát,
Csak a szépre emlékezzünk, ne keressük a hibát.

Tegyünk rá egy szál virágot a gyönyörű szép sírra,
Mondjunk nekik köszönetet, bánatosan sírva.

Ölelje most őket a mennybéli szeretet,
Köszönjük, hogy megtett értünk, amit csak lehetett.

Drága édesanyák én tiszta szívből üzenem,
Az édesanyák életében sose legyen küzdelem.
Minden anya tartsa meg becsületét s rangját,

Kívánok én tiszta szívből BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!


