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Füzesabony - ahogy én látom

Tisztelt Olvasó!

Politikai fórum
2013. szeptember 28-án 16 órától az Összefogás Füzesabonyért Egyesület meghívására váro-
sunkban politikai fórumot tartott az Együtt 2014 – PM Pártszövetség. A rendezvényen előadó-
ként megjelent vendégek közül Kónya Péter és 
Korózs Lajos ajánlották a népes publikum fi-
gyelmébe az Együtt 2014 PM és az MSZP kö-
zös, választókerületünkbe delegált országgyű-
lési képviselő jelöltjét - dr. Szalóczi Gézát, aki 
természetesen bemutatkozott a jelenlévők előtt. 
A 18 óráig tartó rendezvény díszvendégeként 
Bajnai Gordon, volt miniszterelnök közel egy 
órában válaszolt prezentációját követően a hoz-
zá intézett számtalan kérdésre.

Wenczel Árpád

Mint ígértem a Füzes Krónika előző számá-
ban, mostani kiadványunk első oldalán, szí-
nes képekkel is bemutatjuk olvasóink számá-
ra az emlékezetes, nagy tömeget vonzó Fü-
zes Egészség Fesztivál 2013 néhány pillana-
tát. Milyen csodás idő fogadott szeptember 
7-én reggel bennünket! A mostani hajnali mí-
nuszok kapcsán is szívesen gondolunk vissza 
többen erre a nyárbúcsúztató, szikrázó napsü-
tésben lezajló kiemelt városi rendezvényünk-
re.  Az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let szervezésében az Egészségügyi Központ, 
a Városi Önkormányzat és sok-sok helyi vál-

lalkozó, magánszemély, valamint civil szerve-
zet, illetve fellépő támogatásával, közreműkö-
désével jött létre annak érdekében az idei fesz-
tiválunk, hogy Füzesabony és a térség lakossá-
ga városunkban egy újabb kellemes napot tölt-
hessen el - koncentráltan az egészséges élet-
módra és önfeledt szórakozásra. 

Az ősz megérkezése színessé tette a kör-
nyezetünket, de ugyanakkor a falevelek hul-
lása, majd összegyűjtése komoly feladato-
kat is jelent az udvarban és a közterületeken. 
Régen azt mondták szüleink, nagyszüleink – 
hogy diófa nélkül nem igazi a „porta”, hiszen 
míg a nyári nagy melegben a fa terebélyes ko-
ronája a tűző napsugaraktól véd hűs árnyé-
kot adva, addig tavasztól őszig a legtöbb él-
mény, beszélgetés, eszegetés helyszíne is egy-
ben a kellemesen susogó, madárcsicsergéstől 
vidám és hangos lomb alatti terület. Nem vé-
letlen tehát, hogy elődeink annyira tisztelték a 
diófát. Termése és levele is mindig igazi eli-
xírnek számított. Egyes alkotóelemei rengeteg 
gomba, rovar, féreg és baktérium fertőzésé-
től tudnak megszabadítani minket – ezért nem 
túlzás azt kije-
lenteni, mi-
szerint szim-
biózis ala-
kult ki hosszú 
idők során a 
gyógynövény-
ként is említ-
hető diófa és 
az ember kö-
zött.  

Az október szokatlanul hideg időjárással 
köszöntött ránk és ez több honfitársunknak 
okoz komoly gondokat, hiszen a fűtés finan-
szírozása sokak számára esetenként nagy kihí-
vást jelent. Ügyeljünk egymásra, segítsük le-
hetőség szerint az arra rászorulókat! Az ösz-
szefogásnak megint egy pozitív megnyilvánu-
lását láthattuk október 4-én, amikor az észa-
ki városrészben éjjel kigyulladt ház oltásában 

és mentésében a tűzoltóság mellett, együtt se-
gített rokon, szomszéd, ismerős, barát és ter-
mészetesen városunk önkormányzata is. Jeles 
példája volt ez annak, hogyan lehet önzetlenül 
a bajbajutottakon egy emberként összefogva 
segíteni. A károsultak (név és cím a szerkesz-
tőségünkben – a szerk.) a Füzes Krónika ha-
sábjain is köszönetüket fejezik ki mindenki-
nek, aki közvetve és közvetlenül segített a tűz 
megfékezésében és utána a késő délutánig tar-
tó mentési munkálatokban!

A fűtési szezon elindulásával párhuzamo-
san a városunk három intézményében már fo-

lyik a próbaüzem az új, költséghatékony és 
környezetbarát hőszivattyús rendszer révén. A 
Pöttömke Óvoda, az Egészségügyi Központ és 
a Polgármesteri Hivatal így immár a napjaink-
ban elérhető egyik legkorszerűbb fűtési rend-
szerrel rendelkezik. A város közben ismét si-
keresen pályázott, így jövőre végleges helyük-
re kerülhetnek a több kényszerköltözésen túl-
jutó védőnők. Nagy esélye van arra is telepü-
lésünknek, hogy 2014-ben jelentős beruházás 
induljon el az északi városrészben egy belga 
befektetői csoport révén. Ezekről a fejlemé-
nyekről majd önkormányzatunk kiadványá-
ban, a Füzesabonyi Hírmondóban tájékozta-
tom részletesebben a Tisztelt Olvasókat.

    Wenczel Árpád

Füzesabony sokat fejlődött az elmúlt évek so-
rán, az önkormányzatnak, valamint az Euró-
pai Uniós pályázatoknak és támogatásoknak 
köszönhetően nagy léptekkel halad a változás 
útján. 

Vegyük például az Egészségügyi Köz-
pontot, mely kívül-belül megújult. Vakok és 
gyengénlátók, idősek és mozgássérültek szá-
mára egyaránt biztonságossá vált az épület, 
új külsejével pedig barátságosabb lett az em-
berek szemében. Az arculatfrissítés keretében 
felújított épületek és hangulatosan kialakított 
közterek mellett megújult külsővel várja diák-
jait az általános iskola és a gimnázium is. Az 
általános iskola végzős tanulóinak a középis-
kola kiválasztása mellett azon is el kell gon-
dolkodniuk, hogy milyen önkéntes feladatot 
fognak vállalni, hiszen az érettségi megszerzé-
séhez kötelező 50, önkéntes munkával töltött 

órát teljesíteniük. Önkéntes óráikat akár füzes-
abonyi szervezeteknél is eltölthetik, hiszen vá-
rosunkban már több civil szervezet is műkö-
dik. Szintén önkéntes munkát vállalnak a Fü-
zesabonyi Polgárőrség tagjai, akik már 6 éve 
látják el feladatukat, ezzel is növelve a lako-
sok biztonságér-
zetét.  Füzes-
abony játszóte-
reit az Európai 
Uniós előírások-
nak megfelelően 
újították fel, így 
a szülők szíve-
sebben engedik 
el gyermekeiket 
játszani. Nem 
csak a játszóte-
reket, az Ifjúsági 

A fődíj felajánlója és nyertese

Földhő hasznosító berendezés építése
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50 éves osztálytalálkozó a 
Széchenyiben

Október 6.
Az ÖFE több helyi eseményen, rendezvényen képviselte magát az 
elmúlt hetekben is. Október 6-án sok honfitársunkkal karöltve, fejet 
hajtva, tisztelettel adóztunk az 1849. október 6-án kivégzett aradi vér-
tanúk emlékére. Természetesen az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület részt vesz október 23-án a ko-
szorúzáson és városi ünnepségen 
egyaránt. Arra buzdítjuk városunk 
lakosságát, minél többen jöjjenek 
el, és emlékezzenek az 1956-os 
forradalom hőseire – azokra, akik 
a szovjet megszállás és a sztálinis-
ta diktatúra elleni szabadságharcu-
kat vívták a Hazáért! 

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Gyújtsunk egy szál 
gyertyát!

Demjén Ferenc – Gyertyák című dalszöve-
gének részletében leírt gondolatokkal tiszte-
leg az ÖFE és a Füzes Krónika szerkesztősége 
azok előtt, akik már sajnos nem lehetnek kö-
zöttünk. 
„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”
November 1-én gyújtsunk egy szál gyertyát el-
hunyt szeretteink emlékére!

Wenczel Árpád

Parkot is felújították a városközpontban.  A 
park így ideális helyszín lett romantikus séták, 
baráti beszélgetések, vagy kisebb-nagyobb 
társaságok által szervezett nyári sütögetések 
számára.  Sokak örömére Füzesabonyban több 
féle sportolási lehetőség van. Az energikus 
sportok kedvelői válogathatnak többek között 
zumba, karate, nippon zengo vagy aerobic kö-
zül, a meditációra és lelki egyensúlyra vágyók 
pedig a jóga órán kapcsolódhatnak ki és töl-
tődhetnek fel energiával.  Fiatalok és időseb-
bek egyaránt megtalálhatják a hozzájuk közel 
álló sportot. 

Létrejött a Kis Bocs Szociális Információs 
és Önkéntes Pont, valamint a RitmusPont If-
júsági Információs és Tanácsadó Iroda. Ezek-
re a helyekre bárki benézhet, akinek kérdése 
van, segítségre van szüksége, ő maga szeret-
ne segíteni, vagy ha csak egy vidám és hasz-

nos programra vágyik. Kellemes időtöltést 
biztosítanak a városi rendezvények, valamint 
a civil szervezetek által szervezett programok 
– Gyermeknap, Önkéntes Expo, Füzes Feszti-
vál, Mikulás ünnep stb. Egyre több, javarészt 
ingyenes program várja a látogatókat a rendez-

vényeken. Október 1-én az idősek világnapja 
alkalmából volt összejövetel, november 12-
én pedig Retró Diszkó lesz a Márka presszó-
ban. Kicsiknek és nagyoknak számos lehető-
ség nyílik városunkban; a gyerkőcöket külön-
böző jellegű táborok, a felnőtteket pedig kép-
zések és tanfolyamok várják. Az ének szerel-
mesei énekelhetnek népdalkörben, kórusban, a 
táncos lábúak megkereshetik a hozzájuk leg-
jobban illő táncstílust, járhatnak táncórára. A 
művészetek szerelmesei örömüket lelhetik a 
hangversenyeken és kiállításokon. 

A fentiekből jól látható, valóban szépen fej-
lődött városunk, sok – eddig csak kívánságlis-
tánkon szereplő – dolog valósult meg. Biztos 
vagyok benne, hogy a fejlődés nem áll meg, és 
remélem, hogy a már meglévő dolgokat job-
ban meg fogjuk becsülni. 

Hosztafi Amanda 

1963-ban 59 kisdiák végzett a Széchenyi Ist-
ván Katolikus Általános Iskolában, akik remé-
nyekkel és álmokkal tele 
vágtak neki a világnak, de 
talán nem is gondolták, 
hogy 2013-ban, fél évszá-
zad távlatából – megvaló-
sult álmaikkal – együtt 
gondolnak majd vissza 
általános iskolás éveikre, 
egykori önmagukra. A ju-
bileumi osztálytalálkozó 
természetesen az iskola udvarán gyülekezés-
sel kezdődött. Miután mindenki megérkezett, 
a véndiákok egy ünnepélyes ceremónia kereté-
ben elültettek egy kis fenyőfát az iskola udva-
rán, majd egy perces néma csönddel emlékez-
tek elhunyt osztálytársaikra. Nem maradhatott 

ki a programból a tantermekben és a folyo-
sókon való nosztalgiázás; számtalan emlék 

és élmény tört 
elő. Az iskola-
látogatás után a 
21 megjelent osztálytárs misére indult, hogy a 
templomban is megemlékezzenek 15 elhunyt 
társukról. A mise után egy finom ebéd mel-

lett beszélték meg az 
elmúlt 50 év legfon-
tosabb eseményeit és 
legszebb pillanata-
it. A résztvevők kap-
tak egy üdvözlőkár-
tyát az iskola jelenle-
gi igazgatójától, va-

lamint egy szív alakú fa kitűzőt is hazavihet-
tek az jubileumi találkozó emlékére. 

Az osztálytalálkozón jelen volt Gulyás 
László, Füzesabony város polgármestere is, 
ám ezúttal nem hivatalos tisztségét töltötte be, 
ő is az osztály tagjaként érkezett. Megragad-
tam az alkalmat, és megkértem, meséljen kis-

iskolás élményeiről, melyekre láthatóan 
örömmel emlékezett vissza. „Mi 1955-ben 
kezdtük az általános iskolát, először csak 
fiú osztály voltunk. Mikor még ez az épü-
let nem volt meg, járkáltunk a különböző 
helyen lévő tantermekhez. Szívesen em-
lékszem vissza ezekre az időkre, kedves él-
ményem az óraközi szünetben, a Tárkányi 
úti árokban való sinkózás. Szerintem min-
den ember emlékszik általános iskolás ta-
náraira, még a legszigorúbbakra is kedve-
sen gondol vissza. Az idő múlása mindent 
megszépít, rájövünk, hogy jogosan, neve-

lő célzattal szidtak meg minket. Bár az isko-
la arculata is megváltozott, és mi is felnőttünk, 
egy valami mégis megmaradt: örömmel em-
lékszünk ezekre az évekre.”

Az osztálytalálkozó nagyon jól sikerült, 
mindenki jól érezte magát, kellemes élmény-
nyel tért haza. Úgy gondolom, hogy nagyon 
szép az, ha az emberek 50 év múltán ilyen 
nagy barátsággal és szeretettel közelednek 
egymás felé.

Hosztafi Amanda 
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