
AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Füzesabonyi aktualitások
szetesen év közben a korábbi gyakorlathoz ha-
sonlóan lehet majd például a féléves beszámo-
ló elfogadását követően változtatni, remélhető-
leg pozitív irányba. 

Lehetőségei szerint mindent megtesz váro-
sunk vezetése Füzesabony fejlesztéséért. Janu-
ár 16-án került sor a Zrínyi úti Idősek Klubja 
(ismertebb nevén ÖNO) felújítását követő át-
adására, március 29-én pedig  az Egészségügyi 
Központ alapszintű járó beteg – szakellátás fel-
tételeinek biztosítását és színvonalának javí-
tását célzó kiemelt városi beruházás befejezé-
sét követő projektzáró rendezvény jelezte azt, 
hogy a megújult intézményben folyó, megköze-
lítőleg 350 M Ft összegből finanszírozott több 
hónapos építési és eszközbeszerzési munkála-

tok bejfejeződtek és a megszépült környezetben 
korszerűbb eszközökkel fogadhatják és gyó-
gyíthatják az ott dolgozók városunk és a kistér-
ség lakosságát. Elkezdődtek a közterületek par-
kosítási, karbantartási munkái is! A FÜV Kft 
lelkes csapatán túl a Start Közmunkaprogram-
ra kiírt sikeres önkormányzati pályázat eredmé-
nyeként 35 fő végzi ezt a munkát annak ellené-

re, hogy a helyi túl szigorú és körülményes köz-
beszerzési szabályzat következtében még nem 
kerülhetett ez idáig sor a szükséges munkaesz-
közök megvásárlására.  Májusban a tervek sze-
rint a téli fagy által keletkezett kátyúk kijavítá-
sa is megtörténik majd közútjainkon. A gyors 
és sikeres polgármesteri beavatkozás révén si-
került meggátolni, hogy a MÁV Zrt által - a volt 
képviselő testület vásárlásról lemondó határo-
zatát követően - egy magán személy részére ér-
tékesített földterületen az új tulajdonos elzár-
ja a forgalom elől a telepi városrészen, a vas-
úti aluljáró és a Szihalmi út közötti szakaszon 
az 1377/24 hrsz-on elhelyezkedő közforgalmi 
utat, ami jelenleg járdaként funkcionál. Hosz-
szas előkészítés után, a sportpályán tisztán ön-
erőből, a korábbi testület által elkezdett közös-
ségi úszómedence sorsa is megoldódott. A köz-
vetlen balesetveszély elhárítása miatt nem lehe-
tett a döntéssel tovább várni! A kivitelezés foly-
tatására az igen zavaros körülmények között el-
kezdett, majd leállított úszó medence esetében 
nem tudott forrást biztosítani a testület, így az 
eddig 41,5 M Ft-ba került, igen drága „gödör” 
0,5 M Ft-ba kerülő betemetése mellett voksolt 
olyan formában, hogy az a későbbiekben bár-
mikor kiásható legyen, amennyiben egyszer va-
laki mégis tudna további jelentős összeget for-
dítani e célra. Az öltöző építésére a korábbi 3,8 
M Ft kifizetésen túl az állag megóvás érdeké-
ben további 1,4 M Ft – t kellett idáig rákölteni. 

A március 15-ét az idén is színvonalas vá-
rosi rendezvényen, szikrázó napsütésben ünne-
pelte a kilátogatók népes tábora. Sajnos, ugyan-
akkor a politikai pártok zöme valamiért tá-
vol maradt a megemlékezésről. Helytelen ma-
gatartásnak tartom, hogy az úgynevezett el-
lenzéki önkormányzati képviselők fontosabb-
nak tartották ismét a pártpolitikát, mint a vá-
rosi ünnepséget! A Jobbik nem vegyült el te-
lepülésünk lakossága-, intézményeinek dolgo-
zói-, valamint tanulói között nemzeti ünnepün-
kön, ők inkább délután külön emlékeztek meg 
a Szabadságharcról.  A helyi Fidesz pedig a ko-
szorúzás helyett egy Hírlevél kiadását válasz-
totta, mely szerkesztőinek nevét olvasva töb-
bekben felvetődhet a kérdés, hogy a rendszer-
váltás óta, mit és melyik pártokban, szerveze-
tekben tettek konkrétan az érintettek Füzes- 
abonyért? Politikai véleményt természetesen 

Köszöntöm a Tisztelt Olvasót a Füzes Króni-
ka idei első számának hasábjain! Elkezdődött 
a többek által félve várt 2012, hiszen a maják 
egyebek mellett ez év végére jósolták meg a 
világ végének eljövetelét. Vannak más megkö-
zelítései is a Földünk pusztulásának és az em-
beri civilizáció összeomlásának, azonban szer-
kesztőségünk bízik abban, hogy hasonlóan a 
2000. évi ezredfordulós nagy riadalomhoz, ez-
úttal sem következik be a negatív jóslat! Az vi-
szont vitathatatlan, hogy politikai és gazdasá-
gi területen viharos események borzolják gya-
korta a kedélyeket napjainkban Európában és 
hazánkban egyaránt! Brüsszel és Budapest 
kapcsolata továbbra sem felhőtlen! Rengeteg 
a bizonytalanság, ugyanakkor több területen - 
például az üzemanyag árának drasztikus emel-
kedése révén - igen magas inflációt könyvel-
hetünk el.

Füzesabonyban a sok negatív külső hatás el-
lenére a lehetőségekhez mérten egy viszony-
lag sikeres év kezdetéről beszélhetünk. A vá-
ros vezetése a helyi ellenzék negatív (tartózko-
dás, nem) szavazatai ellenére számtalan törvé-
nyi változtatás és több örökölt és közben képző-
dött nehézség közepette márciusi ülésén a tör-
vényi határidőn belül 2.597.206 E Ft kiadással 
és 2.446.639 E Ft bevétellel, 150.567 E Ft hi-
ánnyal elfogadta 2012. évi költségvetését. A hi-
ányból 102.000 E Ft úgynevezett felhalmozá-
si célú, ami az előző önkormányzattól örökölt 
kötvény (hitel) ez évi tőke és kamat törleszté-
sét tartalmazza és a tényleges működési hiány 
mindössze 48.567 E Ft . Igaz, ez még tovább-
ra sem optimális állapot, de a város és intézmé-
nyeinek működtetése így biztosított és termé-

Füzesabony minden lakójának ezúton  
kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 

A hölgyekhez érkezzen sok locsoló,  
el ne hervadjanak!  

Az urak pedig a nehéz munkával 
járó locsolásért kapják meg fizetség-
ként a jól megérdemelt piros tojást!

Összefogás Füzesabonyért Egyesület

VI. évfolyam, 22. szám, 2012. április 6.

(folytatás az 2. oldalon)
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mindenki megfogalmazhat, de a kritika hangjá-
nak az eddigi tényleges munka alapján elért po-
zitív eredmények teremtik meg a jogalapját vé-
leményem szerint!

Somogyi Imre külsős bizottsági tagként va-
lóban beleássa magát az önkormányzati mun-
kába, felelősséggel tesz Füzesabonyért. Szakér-
telme és kapcsolatai révén már sikerült előnyös 
szerződéseket kötnie városunknak. Ugyanak-
kor neki is kellene tudnia, hogy milyen ellent-
mondásos, nehézkes, bürokratikus a mai pá-
lyáztatás rendszere, hogy sokszor a képvise-
lők között sincs meg az összhang a mit, miért 
és hogyan vonatkozásában! Az önkormányza-
ti ingatlanokkal kapcsolatos kritikája esetében 
meg kell nézni, hogy mire gondolhat az általa 
említett 412 db tétel alatt, hiszen azok túlnyomó 
része esetenként felújításra szoruló közút, köz-
terület és néhány telek - például a Kerecsendi 
út végén - melynek értékesítését pont Fideszes 
párttársa - Bíró Imre - is ellenezte. A város ve-
zetése természetesen vár minden építő ötletet, 
kézzelfogható javaslatot az eredményes hasz-
nosításra, gazdálkodásra!

 Pályázatok terén is sikeres volt az elmúlt 
időszak.  Az ÖNHIKI-n 66 M Ft-ot nyert a vá-
ros, a Start Közmunkaprogramon pedig 42 M 
Ft-ot. Az ÖNO új épületben történő elhelyezé-
sével kapcsolatos 80 M Ft-os pályázat vonat-
kozásában is bizakodó lehet településünk. Fo-
lyamatban, illetve előkészítés alatt van egye-
bek mellett a védőnői szolgálat és a sportcsar-
nok felújításával kapcsolatos több pályázat is. 
Az előző önkormányzat ellen történtek feljelen-
tések, ezek azonban még nem zárultak le. A he-
lyi adók tekintetében a képviselő testület termé-
szetesen ismeri és átérzi az adózók nehézsége-

it, de például 2011. végén több, mint 40 M Ft 
volt az ez irányú kintlévőség, mely törvényes 
behajtásáért mindent meg kell tenni, hiszen ez 
kötelező feladata az önkormányzatnak. Vég-
ső esetben elkerülhetetlen a végrehajtás kezde-
ményezése! Sajnos országos jelenség bizonyos 
törvényi változások és negatív gazdasági körül-
mények miatt, hogy manapság egyre több vál-
lalkozás működik nagyon nehéz körülmények 
között és ennek következtében sok vállalko-
zó kénytelen megszűntetni, vagy szüneteltet-
ni tevékenységét. Ezt egy Fideszes politikus-
nak talán nem a füzesabonyi városi vezetőkön 
kéne véleményem szerint számon kérnie! Úgy 
gondolom, nem Füzesabony Város Képvise-
lő Testülete hoz olyan döntéseket a Parlament-
ben, melyeknek okán országosan egyre többen 
kényszerülnek erre a negatív lépésre! 

Köszönet az elismerésért, miszerint a Fidesz 
Hírlevélben nevét és arcát fel nem vállaló egyik 
cikk írója érdekes olvasmányként titulálta az 
Összefogás Füzesabonyért Egyesület 2010-es 
választási programját! Ugyanakkor 15 hónap-
pal a választások után talán még kicsit korai 
azt elemezni, amit az ÖFE minimum 48 hónap-
ra tervezett megvalósítani a lehetőségein belül. 
Úgy vélem, a ciklus megkezdésekor korrekten 
osztottuk el a jelölő szervezetek között a bizott-
sági helyeket, bizottsági elnöki posztokat, így 
gondolom, senki sem vitatja azt, hogy a felelős-
ség is közös! A 2006-os helyi rendszerváltással 
ellentétben a jelenlegi vezetés nem hajtott végre 
politikai tisztogatásokat sem! Nyugodtan meg 
lehet nézni, hogy Laminé és csapata hány em-
bert tett ki az utcára és mennyi családot hozott 
esetenként lehetetlen helyzetbe működése első 
15 hónapjában és azután átszervezés címén! 
Ezzel szemben a Gulyás László polgármester 

úr által irányított önkormányzat hány munkahe-
lyet szüntetett meg ez idáig? Összehasonlítha-
tatlanul kevesebbet! Az ÖFE, mint a legsikere-
sebb 2010 évi helyi választási jelölő szervezet, 
elítélte mindvégig a megbukott és leváltott kép-
viselő testület elbocsájtásokkal kapcsolatos ma-
gatartását! Jelenleg, valamint a jövőben sem tá-
mogatna ilyen embertelen, érzéketlen, elítélen-
dő tevékenységet! A cikk további állításaira, rá-
galmaira, hazugságaira nincsen értelme reagál-
ni, hiszen egy nem létező koalícióra hivatkozik 
a cikk írója, mivel az ÖFE - mint jelölő szerve-
zet - egyetlen politikai párttal sem lépett hiva-
talosan szövetségre a 2010-es helyhatósági vá-
lasztások során! Úgy látszik, többféle politikai 
érdek még mindig azon munkálkodik, hogy a 
megosztottság megmaradjon az önkormányzat-
ban, pedig az összefogás sokkal sikeresebb és 
hatékonyabb munkát eredményezne!  

Nem régen kapta a tájékoztatást a Füzes Kró-
nika szerkesztősége, hogy a fuzeshevesvaros 
blog leállását követően pár hónapja elindult egy 
szintén korrekt, normális hangvételű, települé-
sünk életével foglalkozó blog is, a Füzesabonyi 
Akropolisz, amely a  http://www.fuzesabonyi-
akropolisz.blogspot.com/  web helyen érhető 
el az interneten. Ezen túl, már a  http://www.
fuzesabonyi-hirhatar.hu oldalon is olvasha-
tunk Füzesabonnyal kapcsolatos aktualitások-
ról, friss hírekről - hasonlóan az Akropoliszhoz 
- kultúrált formában. Sikeres működést és ter-
mészetesen sok látogatót kívánunk az oldalak 
szerkesztőinek, üzemeltetőinek! Ezekkel a gon-
dolatokkal ajánlom szíves figyelmébe a Tisz-
telt Olvasónak a Füzes Krónika 2012. évi áp-
rilisi számát!

Wenczel Árpád

Nőnap giai változások eredményének hatására Magyarországon is elvesztette 
az eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette sokkal inkább a virág-
ajándékozás vette át a szerepet. Ezen a napon - mi férfiak - virággal ked-
veskedünk a nőknek a tisztelet, szeretet, esetenként az emlékezés jeléül! 

2012 március 8-án Füzesabony Város Önkormányzata köszöntötte 
a Művelődési Ház nagytermében településünk lakosságának, intézmé-
nyeinek hölgy tagjait, majd  2012 március 11-én az Összefogás Füzes-
abonyért Egyesület tisztelgett a füzesabonyi nők előtt a Márka presszó-
ban tartott nőnapi tavaszköszöntő rendezvényén, ahol egy szál virág-
gal kedveskedtünk vendégeinknek, majd a köszöntőt követően Horváth 
Gábor és Molnár János szórakoztatta a jelenlévőket zenés műsorával.

Wenczel Árpád
Szalai Pál: 

Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test 

gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, 

amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

A nőnapon elsődlegesen mi férfiak tisztelgünk az úgynevezett gyen-
gébbik, életünk minden napjait megszépítő nem képviselői előtt : ők 
a lányok - asszonyok, édesanyák, feleségek – kedvesek, nagymamák 
és még folytathatnám a sort tovább… egyszóval tehát a NŐK! A nők-
nek megvan az a képességük Balzac szerint, hogy egyetlen szempillan-
tás alatt mindent meglássanak. „Az élet zenéjét a nők adják, akik őszin-
tén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzései-
ken át szebbé alakítsák át azokat. „ – állította Wagner. Számtalan költőt, 
zeneszerzőt ihletet meg például a szeretett nő gondolata! A legtöbben 
férfi társaimmal nap mint nap próbálunk tisztelegni, kedveskedni, bó-
kolgatni a hölgyeknek! A nőnap az idő múlásával és a politikai, ideoló-

(folytatás az 1. oldalról)
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Végső búcsú
Dr Gál Istvánné – Fázold Mária

(1940 – 2012)
Kedves Marcsi! Megdöbbenten, még most sem 
akarom elhinni, hogy Te, aki mindig tele vol-
tál optimizmussal, életkedvvel és tenni akarás-
sal, Te, akinek még a legnehezebb pillanatok-
ban is volt mindenkihez egy - egy kedves sza-
vad, Te, akit minden nap a családod szeretete, 
támogatása és összetartása éltetett – mozdu-
latlanul és szótlanul fekszel végső nyughelye-
den és hiába szólítalak elcsukló hangon, már 
nem válaszolsz – soha többé!

Gyermekként is becsültem Benned azt a 
nyitottságot, szeretetet, segítőkészséget – amit 
szinte sugároztál Magadból a környezeted 
felé! Később, önkormányzati képviselőként, a 
pénzügyi bizottság elnökeként is nagyon sokat 
köszönhettem Neked! Bármikor fordultam kér-
déssel Hozzád, Te mindig segítségemre vol-
tál, számíthattam Rád, sosem hagytál cser-
ben! Dr. Pásztor József polgármester úr egyik 
jobb keze voltál, szorgalmaddal, felkészültsé-
geddel, minden napi önzetlen munkáddal ki-
vívtad közvetlen munkatársaidon túl az intéz-
mények dolgozóinak és a város képviselő tes-
tületének elismerését, tiszteletét és megbecsü-
lését. Sőt, még az ügyfélként a Polgármeste-
ri Hivatalba látogató lakosság szimpátiáját is 
elnyerted! 1998-ban aztán már nyugdíjasként, 
a közigazgatás után egy teljesen más területen 
– biztosítási vonalon folytattad töretlen lelke-

sedéssel és oda-
adással dolgos 
hétköznapjaidat!  
Az Európa Biz-
tosító mellett tet-
ted le a voksodat 
és Egerben kezd-
ted el ezt a Szá-
modra teljesen is-
meretlen szakmát, amit később már hivatásod-
ként műveltél. Hamar beilleszkedtél az új kol-
lektívába, szokatlanul rövid idő alatt megta-
nultál mindent ahhoz, hogy aztán a társaságon 
belül országosan elismert üzletkötővé válhas-
sál! Sikereid elismeréseként 2000-ben külföldi 
utazást nyertél Thaiföldre, majd 2005-ben pe-
dig Párizsba! 2006-tól a jogutód Groupama, 
majd 2009-től a Groupama Garancia Biztosí-
tó Zrt zászlaja alatt folytattad kimagasló oda-
adással és teljesítménnyel munkádat egészen 
addig, míg egy olyan akadállyal nem találtad 
szembe magad, amit talán életedben először, 
nem tudtál leküzdeni, pedig az utolsó percig ke-
mény harcot vívtál - ezúttal az életedért! Még 
a beteg ágyadból is pozitív gondolatokkal és jó 
tanácsokkal láttál el bennünket - munkatársa-
idat és ismerőseidet, barátaidat! Marcsikám! 
Rád mindig, mindenben számíthattam, a csa-
patunk Neked köszönhetően lett egy igazi nagy 

család! Te sosem mondtál a feladatok kiosz-
tásakor nemet, ráadásul fantasztikus memó-
riával rendelkeztél, Te voltál az „élő” lexiko-
nunk! Emlékszel, mennyi elképzelésünk, cé-
lunk volt 2012-re? A kórházban, majd az ott-
honodban is sokat beszéltünk az  idei elvárá-
sokról, teendőkről látogatásaim során, de va-
lahogy napról napra kezdett fogyni Belőled a 
korábban megszokott, mértéktelen lelkesedés 
és optimizmus! Egyre kevesebbet dúdolgat-
tad legkedveltebb slágereidet  is, mint például 
Tom Jones - Delilah című dalát. Már ritkáb-
ban hagyta el mosoly az arcodat, fokozatosan 
csökkent nyitottságod a külvilág felé! Még sok 
mindent szerettem volna mondani Neked, de 
láttam Rajtad, hogy Te már lélekben készül-
tél elindulni egy új úton, más dimenziók felé! 
Búcsú pillantásodat sosem fogom elfelejteni! 

Aztán eljött a március 1,  amikor reggel 
végleg kihunyt Benned a folyton lobogó láng, 
utolsót dobbant szerető szíved és lehunyva 
szemeidet csendben elaludtál – örökre! Már-
cius 6-án délután zsúfolásig megtelt városunk 
„falusi” temetője. Akik ott voltunk, valameny-
nyien megrendülten, lehajtott fejjel, könnyes 
szemekkel búcsúztunk Tőled, aki egy személy-
ben voltál szerető nagymama, gondoskodó 
édesanya és feleség, segítőkész-, példamuta-
tó munkatárs, barátságos-, mindig mosolygó 
szomszéd, tiszteletre méltó ismerős és őszin-
te-, igaz jó barát! Drága Marcsi! Köszönöm 
mind azt, amit értünk tettél! Ígérem, sosem 
felejtünk el, emlékedet örökké megőrizzük!  
Nyugodjál békében!

Wenczel Árpád

Történelmi analógiák
Forradalom és szabadságharc – tartalmi vonat-
kozásban mindkettő magasztos kifejezése ma-
gyar történelmünknek. Régen volt, amikor Ár-
pád maroknyi népe hont foglalt a Kárpát –me-
dencében, amikor Szent István olyan követen-
dő politikát tűzött ki utódai számára, amely a 
középkor meghatározó európai stratégiai ténye-
zővé tette az általa alapított országot. Hazánk 
földje ígéretekkel teli lehetőséget biztosított a 
vészterhes időszakok után a betelepülőknek, 
hogy aztán ők is magyarrá válva részt vegyenek 
az ország építésében, védelmében. Egy nép éle-
te mindig küzdelmekkel teli. Nemcsak háborús 
időszakokra gondolok. Rövid békeidők a jónlét 
megteremtéséről szólnak, a parasztok, kézmű-
vesek izzadságcseppjei, uralkodóink törvény-
kezései éppúgy alkotják nemzeti történelmün-
ket, mint a katonák hősi cselekedetei, csatame-
zők feledhetetlen emlékei. Minden nép meg-
küzd a történelméért, talán mi magyarok többet 
is harcoltunk, itt Európa közepén. Minden kor-
szak, minden kihívás megszülte azokat a nagy-
szerű államférfiakat, akik felelősséggel formál-
ták a mindennapokat, akik döntéseikkel a hét-
köznapok porából emelték fel jövőnket. Bal-
gaság lenne azt hinni, hogy a kívülről fenyege-
tett veszély az egyedüli veszély. Legalább ilyen 
nagy a tespedtség, restség, széthúzás, az egyéni 
érdekek erőszakos képviselete, a szemellenzős 
politika, melyet túlhaladott az idő.

A reformkor lassabb, jogi eszközökkel, tisz-
ta szándékkal folyó belső átalakítási kénysze-

re előbb utóbb a társadalom egyre nagyobb ré-
tegét készteti cselekvésre. Körülöttünk lassan 
megváltozott Európa nyugati fele. A feudális 
kötöttségek egyre inkább a jövő gátjai. A for-
radalom pedig gyors robbanásszerű átalakítás 
akar. A lehetőség és szükségszerűség találko-
zása a forradalom. A lassan fejlődő belső tár-
sadalmi igényt (szükségszerűség)  a reformkor 
szülte, a lehetőséget a népek tavasza jelentette 
1848-ban. A társadalom változtatásának békés 
szándéka az országgyűlésen kívül, az utcán is 
megjelent Petőfiékkel Magyarországon, az ok-
tóberi forradalmárokkal Bécsben. A tüntető tö-
meg eléri az átmeneti sikert (márc. 15., áprilisi 
törvények; Latour lámpavasra akasztása a biro-
dalom fővárosában) de ez lehetőség esetén erő-
szakot szül a hatalom részéről. A szabadság-
harcot a külső kényszer szüli. Meg kell védel-
mezni országunkat, elért vívmányunkat (Jella-
sics horvát bán seregei, Windischgratz osztrák 
seregei támadása ellen, feudális kötöttségeket 
védelmező Szent Szövetség eszmekörével és 
kapcsolataival szemben.). Egyezkedésre hajló, 
kompromisszum kész, vagy hagyományos tár-
gyalási alapokon nyugvó kormányok buknak. 
(Batthyány kormány lemondása) A szabadság-
harc súlyos vereségekkel, veszteségekkel jár 
dicső események mellett (tavaszi hadjárat sike-
rei, a lengyel Bem tábornok győztes csatái Er-
délyben, Függetlenségi Nyilatkozat) – katonai 
és jogi értelemben. Európa egy részének szim-
pátiája kivívása mellett. A bukás utáni átmene-

ti időszak (Haynau rémuralma, Bach rendszer) 
békés átrendeződést eredményez – kiegyezés. 
A történelemnek nincs két egyforma időszaka, 
nincs két egyforma végkifejlet, nincs két egy-
forma értékelés. De vannak analógiák.

Magyarországon 1989 óta békés rendszer-
változtatás folyt, mely kitermelte a nagyszerű 
egyéniségeit. Ám követelések 2006-tól az ut-
cán is erőteljesen megjelennek. A forradalom 
átcsapott jelenlegi állapota szerint szabadság-
harcba Orbán Viktor EU bíráló megjegyzései-
vel, a pénzügyi szervek szigorú ellenválaszával. 
Vannak szimpatizánsok, vannak szkeptikusok 
és vannak ellendrukkerek. A végkifejlet konk-
rét eredménye borítékolható, de elindulhat va-
lami, ami erkölcsi győzelemre vezetheti a ma-
gyar forradalmárokat. A forgatókönyv egyelő-
re rejtve áll előttünk. Egy azonban biztos: nem 
ez lesz a történelem utolsó harca… A csaták 
most íróasztalok mellett dőlnek el, multi cégek, 
gazdasági körök érdekeiből kellene engedni. 
A fogyasztói társadalom kiszolgáltatottjai mi-
lyen utakra térnek, hogyan egységesülnek, rejt-
ve van számunkra. A színházi dráma már nem 
előttünk zajlik, Európa színpadán, de a mi bő-
rünkre megy a játék így, vagy úgy. Magyar csa-
ládok élnek vagy halnak a felvonás végén…. 

Maradj Magyar!
Sipos Attila

Március 15-én délelőtt, a „telepi” ’48-as 
emlékműnél megtartott városi ünnepi rendez-
vényen az ÖFE is elhelyezte koszorúját több 
helyi intézménnyel és szervezettel együtt a sza-
badságharc hőseinek tiszteletére.  (a szerk.)
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Gál Mária: 

Tavasz
Nyíltok és illatoztok,
Jó kedvet csináltok.

Sok ember rátok néz,
Máris mosolyog.

Felkiált jó néhány,
De szépek vagytok!

Örüljön hát mindenki,
A szép Tavasznak.

Gyönyörködjön mindenki,
A szép Virágokban.

Érzem, hogy Tavasz van,
Kivirul a táj.

Érzem, hogy Tavasz van,
Süt már a napsugár.

Nyílnak a virágok,
Rügyeznek a fák.
Nyílik az orgona,
Beköszönt a Nyár.

Köszönöm nektek,
Tavaszi virágok.

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke „tanulási 
problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai sze-
reket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Embe-
ri Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.
emberijogok.hu. Minden információt bizalmasan kezelünk!

(Közhasznú hirdetés)

Füzesabony Rákóczi út 81.  
(a régi OTP épület mellett)

Tel.: 70/432-6746

Menü helyben fogyasztva, vagy elvitelre  
munkanapokon 11.30-13.30 között,  

csupán 600 Ft-os áron! 
Megrendelés lehetőség  

szerint az étkezés előtti napon!
Rendezvények szervezése maximum 50 főig!

AKCIÓ!
Minden hónap 2. péntek estéjén  
19 órától vacsorával egybekötött  

élő zenés mulatság  
minimum 20 fő részvétele esetén!

Jöjjön el, hozzánk megéri benézni!  
Kóstolja meg változatos, házias ételeinket!
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Húsvéti szokások,  
hagyományok

Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A húsvéthoz sok-
színű hagyományok kapcsolódtak. Mint minden más nagy ünnepen, 
ilyenkor nem főztek, nem söpörtek, nem volt szabad varrni sem. Nem 
hajtották ki  a csordát  és nem fogtak be állatot sem. Fontos szerepe 
volt a víznek. A víz a tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit 
az alapja a húsvéti locsolásnak. A legények járták a lányos házakat és 
régen a kútból húzott vízzel öntözték a leányokat. Mára ezt felváltotta 
a „szagos víz”. A kölnivel való locsolás és locsolóversike újabb keletű 
szokás városon és falun egyaránt. A locsolás és a vesszőzés a jelképes 
megtermékenyítést és a megtisztulást célozta. A locsolás és vesszőzés 
jutalma a piros vagy hímes tojás, amely ősi termékenységszimbólum. 
A keresztény vallásban a feltámadó Krisztust jelképezi. A régi hiedel-
mek szerint a tojás az élet jelképe. Innen ered, hogy tavasszal a termé-
szet újjászületésekor különös jelentőséget kap a húsvéti tojás.

A tojást hozó húsvéti nyúl hagyománya német nyelvterületről ter-
jedt el. A néprajztudósok szerint a húsvéti nyuszi egy véletlen félreér-
tés következtében kapott tojásosztogató szerepet.

Németországban történt, ahol egyes vidékeken húsvétkor gyöngy-
tyúkkal és annak tojásával ajándékozták meg egymást az emberek. A 
gyöngytyúk német neve: haselhuhn. Ezt a szót hozták aztán tévesen 
összefüggésbe a nyulat jelentő hase szóval. Így lett aztán a gyöngy-
tyúkból nyúl, s ezért hozza a húsvéti tojást a nyuszi.

A húsvéti ételszentelés, ételáldás, pászkaszentelés máig élő szo-
kás. A sonkát, tojást, bort, kalácsot, bárányhúst a katolikus hívők 
szentelni elviszik a templomba, amit a pap megszentel és megfüstö-
li tömjénnel. Majd hazaviszik és ebből van a húsvéti reggeli. A meg-
szentelt húsvéti eledel megvédte a híveket a hosszú böjt után a mér-
téktelenség kísértéseitől.

„Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
Szép szívvel és szájjal dicsérik az Atyát.
Az Atya Istennek imádandó Fiát,
Hogy elhagyta érni húsvét másodnapját.
Én is , íme boldog örömet hirdetek,
Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!
Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált,
Ezáltal az élet diadalmat talált”.

Nagyné Váradi Anna

Emlékezzünk egy percet!
Bevallom, az elmúlt napokban egy kis szorongást éreztem a lelkem-
ben. Eszembe jutott 2007. március 3 – mikor megdöbbenten szerez-
tem tudomást Blahó István, városunk volt alpolgármesterének váratlan 
és hirtelen haláláról. Már 5 éve – hogy szalad az idő! Tisztelettel, ke-
gyelettel emlékezzünk egy percet most rá, aki értékes, közismert tagja 
volt a településünknek, de sajnos már csak emlékeinkben élhet tovább!  
Pista! Nyugodjál békében!

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke


