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Gárdonyi Géza: 

Kossuth Lajos neve 
(1891)

Tisztelt Hölgyeim!  
A március 8-án megünnepelt NŐNAP 

alkalmából az alábbi versikével 
és pár szál virággal köszöntöm 

Önöket a magam és az Összefogás 
Füzesabonyért Egyesület nevében!

Wenczel Árpád ÖFE elnök

Tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve?
Istenszó. A magyar nemzethez szólt vele.

Annyit tesz: szabadság! - S láttad a szent vihart, 
amelyben villámlott százezer hősi kard, 

s ágyúkkal mennydörgött az Isten haragja,
úgy hogy a földgolyó reszketett alatta.

Tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve?
Fényes, drága zászló, örökszent ereklye. 

Pirosra van festve apáink vérével, 
zöldre meghímezve reményünk selymével,

s ami rajta fehér, az a becsületünk,
és a becsületünk, az a mi életünk.

S tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve? 
A magyar nemzetnek szabadságlevele. 

A saját kezével írta Isten abba,
hogy még sok ezer év szálljon a magyarra, 

s láncot ne merjenek tenni a nyakára. 
Mert a mi hazánk a szabadság hazája.

Gál Mária: 

Milyen lenne a Világ Nő nélkül?
Milyen lenne a Világ Nő nélkül?

Milyen lenne egy Család Nő nélkül?
Milyen lenne az Élet Nő nélkül?

Mihez kezdene egy Férfi Nő nélkül?

Nő nélkül a Világ kihalna.
Nő nélkül Család nem volna.

Nő nélkül a Nő Anya sem volna.
Nő nélkül a Férfi is magányos volna.

A Nőt a világ teremtette.
A Családot a Nő teremtette.

Élet a Nő nélkül nem lehetne.
Férfi a Nő nélkül, hát nem lehetne.

Becsüljük a Nőket mindörökre!

IX. évfolyam, 45. szám, 2015. március 13.

Farsang a Tanodában
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Az 1848-49-es emlékmű 
áthelyezése 1959-ben

TÁMOP 3.3.9-C12/2012-0160 

„Összefogás a Füzes Tanodáért” 
program Füzesabony városban

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek iskoláztatásáért sikeresen 
pályázott 2012-ben a TÁMOP 3.3.9-C/12 konstrukció 
– A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai le-
morzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –  
Tanoda típusú programok támogatása a hátrányos 
helyzetű kistérségekben - céljából kiírt pályázatra. 

A Füzes Tanoda 2013. június 01-jén kezdte meg 
működését Füzesabonyban, a projekt megvalósí-
tása 2015. február 28-án fejeződött be. Létrehozá-
sával a célunk egy olyan Tanoda működtetése volt, 
ahol a legkülönbözőbb képességű gyermekek egy-
formán részesülhetnek a szaktanárok, segítők által 
a számukra leginkább megfelelő felzárkóztatásban, 
tehetséggondozásban, stb. Célul tűztük ki a pályá-
zat végére, hogy a 30 bevont tanuló közül minél na-
gyobb arányban lépjenek magasabb iskolai fokozat-
ba, nyerjenek felvételt - érettségit adó középiskolá-
ba, hiányszakmát oktató szakiskolába. Kiemelt priori-
tás volt, hogy csökkenjen az iskolai lemorzsolódás. A 
rendszeres tanulás, képességeik, készségeik kibonta-
koztatása mellett lehetőséget biztosítottunk a tanu-
lók számára különféle változatos szabadidős-kulturá-
lis programokon való részvételre, táborozásra, hétvé-
gi sport programokra és ingyenes internet használat-
ra. A Tanoda pedagógusai a településen ismert és el-
ismert pedagógusok nagy lelkesedéssel és elhiva-
tottsággal végezték a munkájukat. A tanulók minél 

sikeresebb megsegítése érdekében mentorok, men-
tálhigiénés szakemberek, pszichológus, drámapeda-
gógus, pedellus, stb. szakembergárda segítette a pá-
lyázati kiírásban foglaltak megvalósítását. Havon-
ta filmklub működött a Tanodában művészetterápi-
ás céllal, és pszichológus bevonásával pályaorientá-
ciós tanácsadást tartottunk.  Félévente egy alkalom-
mal pályaorientációs látogatást szerveztünk. A hát-
rányos helyzetű diákok a pályázat megvalósítása so-
rán változatos programokon vehettek részt, a telepü-
lés határain belüli és kívüli kirándulásokon, egy hetes 
táborozáson, Ki-Mit-Tud-on, nyitott tanodai progra-
mokon, sportversenyeken, stb. A pályázatban vállalt 
indikátorok megvalósultak, 30 tanuló egyéni fejlesz-
tésben részesült, több, mint 5 fő tanult tovább érett-
ségit adó középfokú intézményben, a nyitott tano-
dai programokon összesen 180 főnél magasabb volt 
a résztvevők száma. Rendeztünk sport-, dráma-, és 
projektnapokat, ahová a tanodás gyermekek testvé-
reiket és barátaikat is meghívták. 

Február 21-én a programban résztvevő felnőttek 
és gyermekek közös farsangi bulijával zártuk a prog-
ramok sorát.  Az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let keresi a lehetőséget a folytatásra, hogy a városban 
élő hátrányos helyzetű gyermekek számára további 
megsegítést, színvonalas programokat tudjon bizto-
sítani. Köszönjük a programban résztvevő pedagógu-
sok, pedellusok és pénzügyi lebonyolítók munkáját, 

valamint a pályázat sikeres megvalósításában közre-
működő partnerek, és a helyi önkormányzat támoga-
tó hozzáállását! 

Wenczel Árpád ÖFE elnök 
Balogh Irma projektmenedzser 

Márkus Róbert Zsolt szakmai vezető

A vasút bővítése kapcsán már egy alkalommal, 1937-
ben áthelyezték az emlékművet a Laskó-patak túl ol-
daláról a telep felőli, jobb partjára. Ismételten ez a 
probléma állt fenn, új területek kellettek a nagyobb te-
herforgalmat lebonyolító pályaudvar számára. Az íra-
tok tanulsága szerint már 1953-ban elkezdték a leen-
dő új terület keresését. Mint tudjuk, az 1848-49-es sza-
badságharc tavaszi hadjáratának, igen jelentős csatá-
ja zajlott 1849. február 25-26-án Kápolnánál. Ennek a 
végkifejlete Füzesabony északi részén zajlott le a jelen-
legi pályaudvar nyugati bejárójánál a (Berek) erdő szé-
lénél, az 1896-ban felállított emlékmű eredeti helyén. 
Az emlékmű márványtáblájára készült felirat a követ-
kező volt „HAZÁNK EZERÉVES  FENNÁLÁSÁNAK ALKAL-
MÁBÓL - FÜZESABONY ÉS VIDÉKE - AZ 1848-49-IK ÉV-
BEN - ITT ELTEMETETT SZABADSÁGHŐSÖK - EMLÉKÉ-
NEK”.  Fecske László közlése szerint ezt az erdőt fok-
ról - fokra kivágták a hatóságok engedélyével. Később 
almáskert került a helyére. Az emlékmű áthelyezésére 
az illetékesek megmutatták azt az általuk javasolt négy 
helyet, ahová az emlékmű kerülhetett. A község észa-
ki felében történő elhelyezést az is indokolta szemben 
a déli területtel, hogy ott ezen kívül más emlékmű nem 
volt található. A gazdasági szempontokat figyelem-
be véve a 4. variációt tartották megvalósíthatónak a 
szakvélemény készítői. Ennek nem örültek helyben a 
községi tanácsnál, ők az iskolakertet támogatták vol-
na. Bakó Ferenc múzeumvezető hozzájárult az áthelye-
zéshez azzal a feltétellel, hogy az emlékmű felállítása a 
vele megbeszélt helyen legyen és a sportlétesítmények 

területétől kerítéssel, válasszák el az állagmegóvás mi-
att. A római katolikus egyházközösség vezetőségével is 
egyeztetve lett az áthelyezés, elviekben nem volt elle-
ne kifogásuk. A plébános (Fügedi István esperes) sem 
tiltakozott ellene, de az eredeti megoldás szerinte nem 
volt kivitelezhető. A kérdés végleges megoldása az lett, 
hogy a temető mellett községi tulajdont képező, te-
metői céllal fenntartott, még mezőgazdasági művelés 
alatt álló, de szabad terület előterébe került a szobor. 
Ez a terület alkalmas volt kisebb ünnepségek, felvonu-
lások megrendezésére. Ezt javasolta Fecske László. Így 
került a telepi temető mellé, a kápolnai csata 110. év-
fordulója alkalmából ismételten egy új helyen felavat-
va az emlékmű.

(Forrás: Vasúti irattár anyaga)
Bocsi János

Emlőszűrés
Emlőrák miatt évente mintegy 2600 nő hal meg Magyarországon, ezek 30%-a megelőzhető lenne a rendszeres 
szűrővizsgálattal. A korán felismert rák eredményesen gyógyítható. Az emlőrák kialakulás szempontjából legve-
szélyeztetettebbek a 45-65 év közötti hölgyek, számukra rendszeres behívási rendszer működik. Az emlőelválto-
zások egy része felismerhető önvizsgálattal és orvos általi tapintással is, de a legpontosabb képet egy röntgen-
vizsgálat, az úgynevezett mammográfia adja, melyet tapintásos vizsgálat egészít ki. 100 résztvevő nőből kb. 6 
esetben nem negatív a lelet, ekkor további vizsgálatok szükségesek, viszont ezeknek az eseteknek csak töredé-
ke rosszindulatú elváltozás. A szűrővizsgálat térítésmentes és nem kötelező, de mindenképpen javasoljuk, hogy 
saját érdekében éljen ezzel a lehetőséggel!

Füzesabonyi Járási Népegészségügyi Intézet
További információ: Kovács István Zoltán, megyei szűrési koordinátor Tel: 06/36-511-916

 (x) közérdekű hirdetés

Megszűnt a FIDESZ 2/3-a
Tisztelt Füzesabonyi Lakosok! Fontosnak tartom, hogy 
beszámoljak arról, miszerint a Fidesz 2/3-os parlamen-
ti többsége megszűnt, köszönhetően a 2015. február 
22-én megtartott veszprémi időközi választásoknak, 
ahol a független - de baloldali pártok által támoga-
tott - Kész Zoltán képviselőjelölt nyert. A hagyományo-
san jobboldali választókerületben kb. 10%-os előnnyel 
végzett a független jelölt a jobboldali Némedi Lajossal 
szemben. A Jobbikos jelöltnek mindössze csak a szava-
zatok 14%-át sikerült megszerezni. Úgy tűnik, hogy a 
Fidesz népszerűsége az eddig erősen Fideszes terüle-
teken is megrengett. Erre az eredményre a miniszter-
elnök csak egy rövidke Facebook bejegyzéssel reagált: 
“Kedves veszprémi támogatóink, aktivistáink! Köszön-
jük a munkátokat. Továbbra is kiállunk értetek, veszp-
rémiekért. A választók döntését tiszteletben tartjuk, 
ugyanakkor tanulság: nem ülhetünk a babérjainkon.” 
A baloldal ugyanakkor nagy győzelemként és a Fidesz 
bukásának kezdeteként könyvelte el az eseményeket.

 ifj. Bánik Eduárd
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Múltban élő történelem.
(Magnin Alfréd Jenő (1885- 1967) Füzesabony főjegyzője.)

Az első 100 nap krónikája
Az októberi helyhatósági választások óta már jócskán 
eltelt az a bizonyos 100 napos várakozási idő, amin be-
lül nem illik számon kérni az új vezetés munkáját. Ezt 
a Füzes Krónika betartva, csupán apró jeleit adta hírül 
eddig annak, hogy nincsen minden rendben városunk 
új vezetése körül, sokan elégedetlenek településünk 
polgárai közül a helyi Fideszes irányítással. 

Azt már korábban jeleztük, hogy a választások so-
rán a Fidesz jelentős összeget szánt a füzesabonyi kam-
pányára és gyakorta élt az erősen kritizálható, elítélhe-
tő negatív kampány lehetőségével. Közvetlenül, vagy 
közvetetten szinte minden más jelöltet támadott a sa-
játjain kívül, legfőképpen az esélyesebbeket. Így sike-
rült céljaikat és az abszolút többséget elérniük, azonban 
a módszereik miatt ezért gratuláció nem járt, csupán bí-
rálat többek véleménye szerint.  Gyakorlatilag Sipos At-
tila és Balsai Tamás is teljesen belesimult a Fideszes csa-
pattagok közé, egyedül a Jobbikos Tóthné Veres Noémi 
az, akinek van önálló véleménye az előre megírt kore-
ográfiával szemben.  Nagy Csaba polgármester függet-
lensége sajnos „tiszavirág életű” volt, mivel lapunk infor-
mációi szerint a választási támogatásért cserébe be kel-
lett lépnie a Fidesz soraiba, így oda az önállóság, ráadá-
sul azonnal a „nyakára ültették” a hatvani kormánypár-
ti Oroján Sándort (Maklár fejlesztésekért felelős külsős al-
polgármestere is egyben – a szerk.), hogy a „kézi vezérlés” 
biztosított legyen. Mende-mondák szerint Oroján gazda-
sági főtanácsadó lett több százezres havi díjazással, amit 

természetesen az adófizető polgárok pénzéből a város fi-
zet részére. Azonnal elindult a pénzszórás az előző ön-
kormányzattól örökölt 400 millióból. Lett „tánc és uni-
verzális balhé”- így például műjégpálya, új autó és bú-
tor a polgármesternek, több új pénznyelő Kft (pl. Média 
Nonprofit). Csak ez a pár tétel bőven 50 millió feletti fo-
rintjaiba kerül településünknek, amit egy feszített gaz-
dálkodás mellett csak pazarlásnak, fényűzésnek lehet 
minősíteni.  Az idei költségvetést alig 1 óra alatt fogad-
ta el a képviselő testület, szinte hozzászólás sem volt, a 
„közvetlen felügyelet” ezt nem engedte. Egyedül Tóthné 
szavazott nemmel. A pénzszórás ellentételezésére a le-
köszönt Önkormányzat által 2013-ban megvásárolt te-
lepi egykori varroda épületét és a szilvásváradi tábor ér-
tékesítését állították be a virtuális pénzügyi egyensúly 
megteremtése érdekében. 

Meglepő, hogy az előző vezetést folyamatosan tá-
madó Fürkésző teljesen eltűnt október óta, a moderá-
tora biztosan sokkot kapott a választási eredmények-
től, vagy éppen ő is kacsingat az éppen gyengélkedő 
kormánypárt felé! Van helyette egy, a minden önkor-
mányzati eseményt fényező Tüske, ennek szerkesztői 
is elnyerték természetesen „megszolgált” jutalmukat 
sok más, a Fideszes kampányban aktívan résztvevő tár-
saikkal együtt. Az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let kíváncsi arra, hogy Nagy Csaba polgármester a cik-
lus során vajon mit tilt, támogat és tűr, illetve meddig 
teszi ezt? Volt már rá példa, hogy a belépést követően 

később kilépett különböző pártokból több helyi politi-
kus is. Így tett anno példának okául Gulyás László, aki 
az országos pártpolitika helyett egy városi civil szerve-
zetet – az ÖFE-t választotta polgármesteri munkássá-
gának utolsó ciklusában.

Egyesületünk várja az első közmeghallgatást, ahol 
talán választ kap a lakosság a képviselő testület eddi-
gi megkérdőjelezhető költekezésére! Mi lesz a folyta-
tás? Ez a felvetés sokak fejében megfogalmazódik, hi-
szen így hamar elfogy az örökölt 400 millió forint és ak-
kor majd hogyan tovább? Jön a kormánypárttól beígért 
járandóság?  Miért kellett kilakoltatni a Városi Könyv-
tár raktárát a Művelődési Ház pincéjéből? Kitől bérel-
te több milliós összegben a jégpálya berendezéseit az 
Önkormányzat? Hány disznót vágtak le a népétkezte-
tésre és „ki fizette a révészt”? Mennyibe kerülnek az 
újonnan létrehozott Kft-k valójában településünknek 
és kik, milyen honoráriumért töltik be azokban a „ki-
érdemelt” pozíciójukat? Ez csupán néhány, jogosan fel-
merülő kérdés, amire remélhetőleg hamarosan korrekt 
választ kapnak a füzesabonyi választó polgárok!

 Wenczel Árpád ÖFE elnök

A Füzesabonyi Hírmondó megszűnésével egy űr maradt 
a helyi lakosság tájékoztatásában. Semmilyen papír ala-
pú híranyag nem jelent meg eddig az új önkormányzat 
részéről. Az idősebb korosztály ezekből tájékozódik el-
sődlegesen, ezért a Füzes Krónika továbbra is felvállalja, 
hogy hírt ad olyan eseményekről, amelyek a lakosságot 
érintik. Január elején megjelent a Múltban élő történe-
lem című, Füzesabonyról szóló helytörténeti könyv. For-
rását az előző önkormányzat biztosította Leader pályázati 
pénzből. A könyvben képet kapunk a Horthy korszak Fü-
zesabonyának világáról. Az alapdokumentumot Magnin 
Alfréd Jenő: Eseménynaplójában (1925-1936) közel 3 

éve talál-
tam a He-
ves megyei 
Levéltárban. 
El sem hit-
tem első-
ként, hogy a 
nagy elődök 
ilyen fontos 
és fizikai-
lag is nagy-
méretű irat-
anyag fölött 
elsiklottak. 
Előtte már 
Magnin fő-
jegyző ne-
vével na-
gyon sokat 
találkoztam 

az Eger, Eger-Gyöngyös, Heves vármegye és a Magyar 
Gazda újságok hasábjain Füzesabony történetét kutatva. 
Nagyra értékeltem a munkásságát. Az elődök id. Pap(p) 
János főjegyző (1860-1886) és ifj. Pap(p) János főjegyző 
(1886-1920) munkáját folytatva, mai szóval élve Füzes-
abonyt egy dinamikus, fejlődő pályára állította. A köny-
vet olvasva bizonyságot kapunk erről. 

A könyv további fejezetei:
- Korabeli újságcikkek Füzesabonyról, Magnin 

munkásságáról. (1920-30-as évek)
- Az öregdombi ásatások. Korabeli újságcikkek 

(1931-1937)
- Magda Henrietta: Füzesabony története a régé-

szeti leletek tükrében
- Bernáth László: Füzesabony régészeti lelőhelyei
A könyv elkészítésében részt vettek: Sipos Attila: 

szerkesztő, Bocsi János: levéltári és családtörténeti ku-
tatások, korabeli újságcikkek gyűjtése, Gál Gabriella: 
családtörténeti kutatás. Minden hivatkozásnál ki kell 
írni a szerkesztő mellett a kutatók neveit! Ennek nem 
megléte jogi problémát okozhat! 

Bernadett néni Magnin (Monostory) főjegyzőnk 
keresztlánya, aki egyben Magnin (Monostory) Elek 
Heves vármegye utolsó főjegyzőjének a lánya, a sze-
mélyes találkozásunk után is nagyon sok információ-
val szolgál a mai napig a Magnin családról és Magnin 
Alfréd Jenő életrajzáról, ezen kívül a füzesabonyi em-
berekről, valamint Füzesabony és Hatvan történetéről, 
például: „Mind a hárman együtt adták be a névmódosí-
tást. Úgy emlékszem, hogy iskolakezdés (általános) előtt 
történt (1940). Három nevet kellett megadni az egyik 
Mindszenthy volt, a másik a Monostory. Azért esett erre 

a választás, mert a három fiú édesanyja (nagymamám) 
Jászárokszállásról származik és mellette van Pusztamo-
nostor. Magnin és a Monostory nevek nagyon hasonló-
ak voltak. A harmadik verzióra már nem emlékezem. A 
Mindszenthy védett volt, ezért maradt a Monostory név. 
Az y használata viszont kötve volt! Adorjánnak és Jenő-
nek meg volt a 15 éves közszolgálata, Eleknek viszont 
csak úgy lett meg, hogy beleszámították a katonai szol-
gálatot is. Ugyanis az olasz fronton harcolt és egy évet 
töltött hadifogságban…” 

Immáron annyi anyag összegyűlt, hogy lehet-
ne folytatása is a könyvnek! Ismételten kiadásra vár! 
A könyvet a Polgármesteri Hivatalban Sipos Attilánál, 
vagy időpont egyeztetés után nálam - Bocsi Jánosnál 
(telefon: 36/343-865, 20/491-9433) - lehet átvenni.

Bocsi János

Március 3-án múlt 8 éve, hogy elhunyt  
Blahó István (1943-2007),  

Füzesabony volt alpolgármestere.  
Az ÖFE az idén is megemlékezett 

városunk felejthetetlen halottjáról.

Tavaszköszöntő retro diszkó 
lesz 2015. március 14-én 20 
órától a Márka Presszóban! 

Minden érdeklődőt 
szeretettel vár Lengyelné 

Erzsike, Kerékgyártó 
Ákos és Wenczel Árpád.
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