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AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT  
FÜZESABONY!

2010. október 3-án a helyhatósági választá-
sokon az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület polgármester-jelöltje, és képvise-
lő jelöltjei valamennyien nagyszerű ered-
ményeket értek el Füzesabonyban! Egye-
sületünk a választás során országos párto-
kat – mint jelölő szervezeteket – utasított 
maga mögé, hiszen az 1 + 8 mandátumból 
4 az ÖFE, 1 a FIDESZ-KDNP, 1 a Jobbik 
jelöltje közül került megszerzésre, 3 man-
dátumot pedig független jelöltek értek el.

Elsődleges célja egyesületünknek az 
volt, hogy a leköszönő városvezetés ré-
széről a kialakult katasztrofális helyzetért 
okolható, és egyben a helyi Lokálpatrió-
ta Egylet színeiben is induló személyek 
tovább ne árthassanak Füzesabonynak! 
Senkit nem választottak meg közülük! 
Laminé a négy polgármester-jelölt kö-
zül a legkevesebb szavazatot kapva utol-
só lett, és a képviselő-jelöltjeik is alul ma-
radtak! Atkári és Kotán uraknak esélyük 
sem volt a testületbe történő újbóli beke-
rülésre! Kijelenthetjük tehát, hogy a Lo-
kálpatrióta Egylet totális vereséget szen-
vedett! Második célunk az volt, hogy az 
ÖFE polgármester-jelöltje győzzön! Fü-
zesabony polgármestere Gulyás Lász-
ló (ÖFE) lett, és erre nagyon büszkék va-
gyunk! Harmadikként pedig abban bíz-
tunk, hogy képviselő-jelöltjeink jól szere-
peljenek – és ez így is történt! 

A polgármesteren kívül három jelöl-
tünk lett megválasztott önkormányzati 
képviselő! Sipos Attila (1411 szavazat), 
Wenczel Árpád (1145 szavazat), és Már-
kus Róbert Zsolt (946 szavazat) az Össze-
fogás Füzesabonyért Egyesület jelöltjei-
ként tagjai lettek Füzesabony Város Kép-
viselő Testületének. Ugyanakkor Nagyné 
Váradi Anna (800 szavazat), Takácsné 
Szigeti Ilona (589 szavazat), Tóth Be-
nedek (563 szavazat), Szekeres Jánosné 
(520 szavazat) és Juhász József (389 sza-
vazat) is szép eredményeket értek el a 

kapott szavazataik alapján, ráadásul an-
nak ellenére voksoltak ilyen sokan rájuk, 
hogy legtöbbjüknek csupán az első meg-
mérettetése volt ez a mostani a helyható-
sági választások terén. 

Győztünk tehát jelöltjeink, tagságunk 
és támogatóink önzetlen munkája, segítsé-
ge révén, hiszen a siker egy lelkes kis csa-
pat 4 éves oda-
adó, áldozatos 
tevékenységé-
nek, munkájának 
eredménye elsőd-
legesen! 

De természe-
tesen céljaink el-
éréséhez város-
unk lakosságá-
nak biztatására 
is nagy szüksé-
günk volt. A győ-
zelemhez vezető 
úton pedig a leg-
fontosabb lépés 
a leírtakon túl 
nyilvánvalóan az 
volt, hogy Önök 
- mint választó 
polgárok – ilyen 
jelentős mérték-
ben adták le vok-
saikat részünkre, 
megtisztelve en-
nek révén egy-
ben bizalmukkal 
is bennünket! 

Ezért az ÖFE 
jelöltjei nevében 
ezúton is köszö-
netemet fejezem 
ki mindenki felé, 
akik valamilyen 
formában hozzá-
járultak az Ösz-
szefogás Füzes-

abonyért Egyesület 2010 évi helyhatósá-
gi választási sikeréhez! Voltak ellenfele-
ink között, kik a kampány során folyama-
tosan etikátlanul viselkedtek, és olyanok 
is, akik a vereséget nem tudták emelt fő-
vel elviselni! De mindezek ellenére győz-
tünk! 

Az átadás-átvétel megtörtént októ-
ber 13-án, az új képviselő testület, ala-
kuló ülésére pedig lapzártánkkor, októ-
ber 18-án került sor. A Füzes Krónika in-
formációja alapján Gulyás László (ÖFE) 

Polgármester:

Gulyás László

904 
szavazat

Képviselők:

Sipos Attila

1411 
szavazat

Balsai Tamás FÜGGETLEN 1338 
szavazat

Wenczel Árpád

1145 
szavazat

Bíró Imre FIDESZ 
KDNP

983 
szavazat

Márkus Róbert 
Zsolt

946 
szavazat

Tóthné Veres 
Noémi JOBBIK 876 

szavazat

Valyon István FÜGGETLEN 874 
szavazat

Kádas Imre FÜGGETLEN 847 
szavazat

(folytatás a 2. oldalon)



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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polgármester úr munkáját a jövőben  
Sipos Attila (ÖFE) alpolgármesterként se-
gíti. Az új testület 4 bizottsággal fog mű-
ködni. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke Wenczel Árpád (ÖFE), az 
Ügyrendi Bizottság elnöke Kádas Imre 
(független), az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke Márkus Róbert 
Zsolt (ÖFE), a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke pedig Tóthné Veres No-
émi (Jobbik) lett. 

A bizottságok képviselő tagjai még 
Balsai Tamás (független), Bíró Imre (Fi-
desz), Valyon István (független). Nem 
képviselő „külsős” bizottsági tagok let-
tek. Bálint Balázsné, Juhász József, Ke-
rékgyártó Ákos, Somogyi Imre, Tóth Be-
nedek, Gál Tibor, Takácsné Szigeti Ilona, 
és Királyné Havasi Adrien. Az új képvi-
selő testület összetétele láttán bízzunk ab-

ban, hogy a különböző jelölő szervezetek 
által támogatott, és a választó polgárok ál-
tal megválasztott új városvezetés Gulyás 
László irányítása mellett valóban össze-

fog, és egységesen ígéretéhez-, valamint 
esküjéhez híven Füzesabony érdekeit fog-
ja mindenben képviselni!

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

Összefogás Füzesabonyban
Javaslom, legyen „október 3” ezen túl eb-
ben a városban az Igazság Napja! Elérke-
zett hát ez is, és ezt (is) magunknak kö-
szönhetjük. Ahogyan maguknak köszön-
hetik a magukat lokálpatriótáknak nevező 
egykor Fidesz színekben városunkra ter-
peszkedő dísz-, vagy inkább díszes pol-
gárok, akik dicstelen távozta után fölléle-
gezhetünk végre. Hiszen már alig kaptunk 
levegőt, szinte fuldoklott az ember ab-
ban a légkörben, amit hatalomra kerülé-
sük után jóformán azonnal megteremtet-
tek. Ne részletezzük újra mit művelt itt 4 
éven át a Kotán, és Atkári urak által (meg)
vezetett csapat, és adjunk hálát a sorsnak, 
hogy többségük, még időben átlátott raj-
tuk. Menjenek Isten hírével, és töltsenek 
el sok időt azzal, hogy átgondolják viselt 
dolgaikat, és hogy mennyire nem vélet-
lenül szerepeltek le ilyen csúfosul azok 
előtt, akik megválasztották őket.

Azt gondolom ennél jobban, és talán 
szerencsésebben nem is nagyon alakul-
hattak volna a dolgok. Nem kevés okkal 
lehetett ugyanis attól tartani, hogy a nagy 
egymásnak feszülés, a Fidesz „gondos-
kodni akarása”, a Jobbik, és az általa tá-
mogatott igazi lokálpatrióta Balsai Tamás 
jó értelemben vett nyomulása, meg ma-
guknak a megtévesztés céljából fölényes 
győzelmet vizionáló „újralaminé” társulat 
erőszakos kampánya annyi helyet vesz el 
a vitathatatlanul leginkább profinak szá-
mító Összefogástól, ami egy új, most már 
legitim patthelyzetet eredményez majd. 
Nem így lett, helyette a választások előtti 
jámbor óhajom teljesült, hiszen majdnem 

biztosra vehető, hogy a fontos stratégiai 
kérdésekben a számszerűen kisebbség-
ben lévő ÖFE „frakció” megtalálja majd 
a közös hangot a függetlenekkel, sőt al-
kalmasint még a Jobbik, és a Fidesz szí-
nekben megválasztott két testületi taggal 
is, akiknek ottlétére nagyon is szükség le-
het, mert ez demonstrálja sokféleségün-
ket. (Ahogyan semmi szükség nincs a bu-
kott társulat egyetlen tagjára sem, és ami-
ről a sors, oly bölcsen rendelkezett.) Ja-
vaslom mindenkinek, aki négy éve szem-
ben találta magát azzal az ártóan osto-
ba, pimasz, ismerősöket, barátokat ellen-
séggé tevő, végletesen megosztó, és egy 
ilyen kicsi városban még az országosnál 
is nagyobb károkat okozó politikai maga-
tartással, hogy ezt a „kölcsönkenyeret” ne 
adják vissza azoknak, akiktől kérés nélkül 
kapták. Mutassák, mutassuk meg, hogy 
mennyivel vagyunk különbek náluk! Kí-
vánjunk nekik jó munkát a civil, örömö-
ket a magánéletben, és nem mellesleg 
személy szerint Kotán úrnak is drukkol-
junk, hogy ezek után kevesebbet peres-
kedjék, és hogy találjon magának való el-
foglaltságot, olyan területen, amihez leg-
alább konyít valamit. Mi, akik szavazata-
inkkal helyrebillentettük a kizökkent időt 
Füzesabonyban mi mást tehetnénk, mint-
hogy eredményes munkát kívánjunk a ré-
gi-új polgármesternek, Gulyás László-
nak, és az új Testületnek. Hozzanak jól 
megfontolt, bölcs döntéseket, sáfárkodja-
nak okosan azzal a viszonylag sok pénz-
zel, amit az előző vezetés balga módon, 
bár lehet, hogy pártjuk inspirálására köt-

vényeladás formájában „megteremtett”! 
Legyenek azon, hogy minél előbb kecme-
regjünk ki abból a pocsolyából, amibe ke-
rültünk, és aminek szimbóluma valódi po-
csolyaként most (nem) épül a sportügye-
kért (már) nem felelős „díszpolgár” egy-
kori felségterületén!

Végezetül legyen szabad hangot adni 
nagyon is megalapozott aggodalmaink-
nak: Magyarország tavasszal megválasz-
tott urai majd bizonyára ferde szemmel 
néznek azokra a településekre, illetve ve-
zetőikre, akik nem narancsmezben fut-
nak ki a pályára. Éberen figyelik majd só-
lyomszemeikkel milyen szabálytalansá-
got, esetleg törvénytelenséget, netán en-
nél vaskosabb, korrupciónak mondha-
tó dolgot észlelhetnek. Tudjuk, hogy az 
ügyészség milyen gyorsan mozdul min-
denre, ami nem orange árnyalatú. Nincs 
más út, mint az odafigyelés, a törvények 
– legyenek bármilyenek is – maradékta-
lan betartása, és nem utolsósorban a be-
csület, és a tisztesség. Emberek vagyunk, 
ezeket bizony nem is olyan egyszerű ma-
radéktalanul meg-, és betartanunk, vagy 
éppen betartatniuk, akiknek az a dolga. 
Mindenesetre törekedni kell rá. Legyen 
úgy! Éljen és virágozzék már az ősszel is 
az összefogás, úgy is, mint a városlakók 
közössége, magatartási formája, és úgy-
is mint egy civilből városvezetővé avan-
zsált Egyesület, a Wenczel Árpád által 
alapított, és Márkus Róberttel együtt ve-
zetett Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let (ÖFE), amely minden nehézség, és go-
noszkodás ellenére is be tudta tölteni hi-
vatását.

Gulyás András
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III. Füzes Fesztivál
2010. szeptember 11-én, hosszas előké-
szítő munka után elérkezett a nagy nap az 
ÖFE életében! Nagyon szorítottunk azért, 
hogy a szélsőséges, esős időjárás ugyan 
enyhülni fog, vagy sem az ez évi legna-
gyobb rendezvényünk – a III. Füzes Fesz-
tivál - idejére! Szerencsénk volt, meghall-
gatták az égiek fohászainkat. Kissé bo-
rongós, de enyhe, és csapadékmentes idő-
ben 13 óra körül már egyre több embert 
csalogatott ki a zeneszó a Házasságkötő 
terem előtti térre. 

A tűzoltók bemuta-
tója után, Nagy Csaba 
káprázatos hegedűjá-
téka adta meg a kel-
lő hangulatot a folya-
matosan bővülő ér-
deklődők népes tábo-
rának. A programok 
széles skáláján ezút-
tal több népi motí-
vum is feltűnt töb-
bek között a Búzavi-
rág néptáncegyüttes, 
vagy éppen a Vad-
rózsák és a Bimbó-
zó Rózsák élvezetes 
fellépése révén. De a 
programunk szerves részét alko-
tó esküvő is szorosan kapcsoló-
dott a hagyományok megeleve-
nítéséhez. Három nagyszerű élő 
zenei blokk színesítette a széles 
kínálatot. A VIK Zeneiskolájá-
nak színvonalas produkciói mel-
lett a Stylus Trió, és a Szatelit 
zenekar zenéje bűvölte el a hall-
gatóságot, és utóbbi szolgáltat-
ta az utcabálon estig a talpalá-
valót. A Real Dance által előa-
dott táncok az idén is nagy si-
kert arattak, akár csak a telje-
sen más műfajt képviselő he-
lyi karatésok bemutatója. Sokat 
nevethettünk a Moliere Színját-
szó Csoport kabaré jelenetein 
is – „Ha én egyszer kinyitom a 
számat…” - hallhattuk az örök-
zöld felkiáltást. Már sötétedett, 
amikor Nádasy Erika színmű-
vésznő lépett a porondra. A tőle 
megszokott színvonalas dalos, 
vidám műsora szinte a székek-
hez szögezte a nézőközönséget, 
senki nem mozdult a helyéről, 

sőt, tovább nőtt a tömeg!  Közben volt ga-
lambröptetés, és „abonyi” kutyás bemu-
tató, ugráló vár, körhinta, főtt kukorica, 
büfé, popcorn és minden, mi szem-száj-
nak ingere! 

Bemutatkozott az ÖFE polgármes-
ter-jelöltje, Gulyás László, illetve néhány 
szóban ismertették választási programjai-
kat, elképzeléseiket az ÖFE képviselő-je-
löltjei is. Megtisztelte rendezvényünket 
Sós Tamás, Heves Megye Közgyűlésének 
elnöke. A lenyűgöző goblein kiállítás, An-
tal Éva csodás festményei, Márton János 
fafaragó mester bemutató sátra sok kíván-
csiskodót vonzott, nem csak az ez irányú 
művészeteket kedvelők köréből. Komoly 
elismeréssel méltatták a nézelődők a ki-
állított alkotásokat. Nagy népszerűségre 
tett szert az idén elsőként megszervezett 
gyermek szépségverseny, ahol a bátor ne-
vezők között értékes nyereményeket osz-
tott szét a zsűri. A programok kavalkád-
ját ezúttal is egy rövid nosztalgia disz-
kó zárta az egész rendezvény hangosítá-

sát biztosító Wenczel Ádám (Dj Grékó) és 
Wenczel Dávid közreműködésével. 

A visszajelzések alapján a III. Füzes 
Fesztiválon ismét kellemesen szórakozott 
minden jelenlévő kortól, nemtől függet-
lenül. Hogy ez a sikeres rendezvény lét-
rejöhetett, abban az ÖFE lelkes csapatán, 
valamint a fellépők, közreműködők né-
pes táborán túl jelentős szerepe volt tá-
mogatóinknak, akiknek ezúton is köszö-
netemet fejezem ki! Külön köszönet-, és 
hála a helyi Polgárőrségnek, akik kezdés-
től záróráig folyamatosan biztosították je-
lenlétükkel a rendet, és a fegyelmet. Már 
ezúton is tájékoztatom a füzesabonyiakat, 
hogy az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület lehetőségeitől mérten 2011-ben is 
tervezi – folytatva a hagyományt – meg-
rendezni a IV. Füzes Fesztivált! De addig 
azért még „sok víz lefolyik a Laskón”!

Wenczel Árpád,  
az ÖFE elnöke  
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1956 gyász és ünnep…
1956. október 23-ra emlékezünk…. A leg-
újabb kori magyar forradalom és szabad-
ságharc hősei előtt tisztelgünk… Évente 
megállunk egy rövid ünnepi megemléke-
zésre, hallgatjuk az események felidézé-
sét, látjuk a régi képeket, a jelképpé nőtt 
lyukas zászlókat, amelyekből kivágták a 
magyar nép által elutasított címert. Az ak-
kori lelkesedés, áldozatvállalás, önfelál-
dozó hősiesség örök példaként végigkí-
séri hétköznapjainkat is. A haza szeretete 
nemcsak az ünnepekhez kötődik, hanem a 
mindennapi élethez, de feltöltődni az ün-
nepi megemlékezések segítenek.

Pilinszky János így ír: „Hétköznap és 
ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egy-
másnak. Az egyik nemcsak mértéke a má-
siknak, de emelője is… Szürkesége a hét-
köznapoknak: talán legméltóbb színe az 
igazi áldozatnak. Az út pora a vándorok 
palástja. Isten a legszürkébbért adja majd 
a legszebb ünneplőt cserébe.” Az 1956-
os forradalom Magyarország népének a 
sztálinista diktatúra elleni forradalma és 
a szovjet meg¬szállás ellen folytatott sza-
badságharca, amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb ese-
ménye volt. A budapesti diákoknak az 
egyetemekről kiinduló békés tüntetésé-
vel kezdődött 1956. október 23-án, és a 
fegyveres felkelők ellenállásának felmor-
zsolásával feje¬ződött be Csepelen no-
vember 11-én. Az október 23-i budapes-
ti tömegtüntetés a kommunista pártveze-
tés ellenséges reakciója és a fegyvertelen 
tömegre leadott véres sortűz következté-
ben még aznap éjjel fegyveres felkeléssé 
nőtt. Este hat óra körül a Dózsa György 
úti Sztálin-szobornál is tömeg gyűlt ösz-
sze a tizenhat pont egyik követelése, a 
szobor eltávolítása céljából. A tüntetők a 
Himnusz éneklése mellett fél tíz körül vé-
gül ledöntötték a 10 méter magas és csak-
nem 6 tonna súlyú szobrot. Valaki kivág-
ta egy nemzeti színű zászló közepéből a 
szovjet mintájú címert, amit hamarosan 
minden zászlóval megtettek. Megdöbben-
tő volt, amikor a ködös októberi estén há-
rom darus kocsi nekirugaszkodott és a so-
kezres tömeg lélegzet-visszafojtott figyel-
me mellett ledöntötte a tizenkét éves zsar-
nokság jelképét, a budapesti Sztálin-szob-
rot. „A tömeg megrohanta a ledőlt szob-
rot, és diadalittas ujjongással mászott fel 
rá, s köpve, rúgva próbálta kitombolni 
azt a tengernyi keserűséget, amit tizenkét 
év alatt elszenvedett. (...) Nem, ez a nép 
nem fog többé éljenezni idegen elnyomók-
nak!. Mindenki megdöbbenten nézett fel a 
szoborból megmaradt csizmákra, a belé-
jük tűzött magyar 
zászlókra. Sokan 
szemüket töröl-
gették - nem hit-
ték, hogy ez le-
hetséges. A fejü-

ket csóválták, de az örömtől könnyezett 
a szemük.” A hatalom azonban akárcsak 
Debrecenben és Budapesten, sok más te-
lepülésen is erőszakkal próbálta elfojtani 
a forradalmat. ÁVH-s katonák fegyver-
telen tüntetőkre nyitottak tüzet., Miskol-
con, Nagykanizsán, Örkényben, Sopron-
ban, Szegeden, Tatán, Várpalotán és Za-
laegerszegen. A mosonmagyaróvári sor-
tűznek 52 halottja és 86 sebesültje volt, 
az esztergomi vérengzésben 15 tüntető 
halt meg és legalább ötvenen megsebe-
sültek. Tiszakécskén vadászgépről lőtték 
a felvonulókat (17 halott és 110 sebesült). 
1956. október 29-ig a békés tüntetők el-
len összesen 61 sortűzre került sor az or-
szágban. A több száz halott és sebesült 
között számos asszony és gyerek is volt, 
és az áldozatok zöme hátulról szenved-
te el sebesüléseit. „Áldottak a munkások, 
kik testükkel harcolták meg az utca har-
cát és az ismeretlen szabadságot a porból 
kiáltva hívták. Értük a gyárkémények aj-
kán új zsoltárok fakadnak és a házak ab-
lakán, mint a nap süt be az igazság… Ál-
dottak az öregek, Kik merészebbek és bát-
rabbak voltak a fiataloknál géppisztolyok 
ellen mellük falát emelve. Általuk őrizhe-
tik majd nagyapák az unokákat olcsó pi-
pájuk kereken szálló füstjén merengve. Ál-
dottak a diákok, kik zsongó iskolákból az 
utcára rohantak zsebükben töltényre cse-
rélve át a ceruzákat. A madarak általuk 
hozzák vissza a napok virágát, a nyíló 
körtefákon a tavasz fehér ruhát kap. Ál-
dottak a gyerekek, kik búgócsigáik sarok-
ba téve rohantak tankok ellen s utolsó só-
hajukkal anyjukat hívták és a hazát. Ál-
taluk szállnak vissza a lepkék és ragyog 
a lég s víg nevetés fecskéi ébresztgetik a 
rét virágát.” 1956  november első napjai-
ban az új kormány - Nagy Imre miniszter-
elnökkel az élén - megkezdte a tárgyalá-
sokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok 
teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből 
való kilépésről és az ország semlegessé-
géről. A szovjet politikai vezetés azonban 
a kezdeti hajlandó-
ság után meggon-
dolta magát, és miu-
tán a nyugati nagy-
hatalmak biztosítot-
ták arról, hogy nem 
nyújtanak a ma-
gyar kormánynak 
segítséget, novem-
ber 4-én a szovjet 
csapatok hadüze-
net nélküli háborút 
indítottak Magyar-
ország ellen. Az 
aránytalan túlerő-
vel szemben egye-
dül maradt ország 
több napon át foly-
tatott hősi szabad-

ságharca így végül elbukott. A következő 
három évben mintegy 400 embert végez-
tek ki a forradalomban való részvételért, 
több mint 21 000 személyt börtönöztek 
be, 16-18 ezer főt kitelepítettek. 1958. jú-
nius 9. és 15. között zajlott le a Nagy Im-
re-per. Nagy Imre volt miniszterelnököt, 
és Maléter Pált a hadsereg parancsnokát 
halálra ítélték, és 16-án hajnalban a buda-
pesti Gyűjtőfogház udvarán kivégezték.

Nagy Imre beszéde halálos ítéletének 
kihirdetése után: „Engedje meg az igen 
tisztelt Népbírósági 
Tanács, [hogy] pár 
szóval indokoljam 
a kegyelmi kérés-
sel kapcsolatos ál-
láspontomat. A ha-
lálos ítéletet, ame-
lyet rám az igen 
tisztelt Népbírósá-
gi Tanács kirótt, én 
a magam részéről 
igazságtalannak 
tartom, indoklását 
nem tartom megalapozottnak, és ezért a 
magam részéről, bár tudom azt, hogy fel-
lebbezésnek helye nincs, elfogadni nem tu-
dom. Egyetlen vigaszom ebben a helyzet-
ben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy 
utóbb a magyar nép majd felment azok 
alól a súlyos vádak alól, amelyeknek sú-
lyát most nekem kell viselnem, amelynek 
következményeként nekem életemet kell ál-
doznom, de amelyet nekem vállalnom kell. 
Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a 
kérdésekben, nyugodtabb légkörben, vilá-
gosabb látókörrel, a tények jobb ismerete 
alapján igazságot lehet szolgáltatni az én 
ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, 
bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyel-
met nem kérek.” A történelem kereke vé-
gül úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem 
volt hiába való… Az utókor olyan, mint a 
kertész: leszedi a kert virágait, a fák gyü-
mölcseit. Olyan, mit a bíró, - ítélkezik… 
de soha ne legyen múltjának hóhéra és te-
metője! 

Emlékezzünk tisztán, harag és megal-
kuvás nélkül a 1956 napjaira!

 Sipos Attila

MINDENSZENTEK NAPJÁRA
(részlet)

Mindenszentek napja nem mehet feledőbe,
Hogy pár szál gyertyát elégessünk kint a temetőben.

Gyújtsunk gyertyát, nagyszülőknek és rokonnak,
Gyújtsunk gyertyát azokért, kik értünk fáradoztak.

Medveczki Kálmán és Tóth József
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