
AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Májusi számvetés

Az ÖFE köszönti a Húsvét utáni 7. 
vasárnapon és hétfőn (az 50.nap)  

– a Kereszténység PÜNKÖSDI, 
Szentlélek eljövetelének ünnepén –  

a Füzes Krónika Tisztelt Olvasóit!

Lapunk legutóbbi megjelenése óta az Összefogás Fü-
zesabonyért Egyesület március 15-én Nemzeti Ün-
nepünk alkalmából a tisztelet virágait helyezte el az 
1848-as emlékműnél. Április 1-én Egerben, a Flóra Ho-
telban Korózs Lajos (MSZP) rendezésében előadás volt 
a Quaestor károsultak helyzetéről. Az eseményen az 
ÖFE is részt vett. A Húsvéti Ünnepeket követően ápri-
lis 11-én egyesületünk egy csodás délutánt töltött el a 
45. jubileumát ünneplő Városi Zeneiskola koncertjén a 
Közösségi Házban. Április 16-án szomorúan vett búcsút 
az ÖFE is városunk felejthetetlen halottjától, Orosz Mik-
lóstól (1924-2015). Április 26-án tartotta egyesületünk 

a Márka Presszóban szokásos Tavaszköszöntő rendez-
vényét. Május 1-én mi is kilátogattunk a Városi Majá-
lisra. Május 3-án az ÖFE Facebook oldalán köszöntöt-
tük az Édesanyákat.  Május 16-án, a Civil Expón az Ösz-
szefogás Füzesabonyért Egyesület is szerepelt a kiállí-
tók között. A hamarosan beköszöntő nyarat követően 
szeptember 5-én rendezzük meg a VIII. Füzes Fesztivált 
a szokásos Rákóczi úti helyszínen, ahol az egész napos 
rendezvényünk esti sztárvendége a televízióból is jól 
ismert Szandi lesz, akinek a 20 órától kezdődő 50 per-
ces fellépése reményeink szerint elnyeri majd a közön-
ség tetszését. 

A háttérben folyik az „Összefogás a Füzes Tanodá-
ért” projektünk pénzügyi zárása. Mint arról már a Fü-
zes Krónika tájékoztatta Tisztelt Olvasóit, az Összefo-
gás Füzesabonyért Egyesület a Füzes Tanoda működte-
tésével 30 bevont hátrányos helyzetű tanuló esetében 
biztosított folyamatos képzést annak érdekében, hogy 
közülük minél nagyobb arányban lépjenek magasabb 
iskolai fokozatba, nyerjenek felvételt - érettségit adó 
középiskolába, hiányszakmát oktató szakiskolába és 
csökkenjen az iskolai lemorzsolódásuk. Az elhelyezésül 
szolgáló Zrínyi út 21. szám alatti épület hátsó szárnyá-
ért (volt ÖNO) közel 1 millió forint bérleti díjat fizettünk 
ki és 12 helyi és környékbeli pedagógusnak biztosítot-
tunk kiegészítő jövedelmet és munkát a tanodai tevé-

kenységük kapcsán.
Az ÖFE folyamatosan gyakorolja úgy-

nevezett „civil kontroll” szerepvállalását, 
elsődlegesen a helyi Önkormányzat irá-
nyába. Mint azt már többször jeleztük la-
punk hasábjain, városunk polgárai közül 
sokan elégedetlenek a jelenlegi városve-
zetéssel. Több helyi döntés és megnyilvá-
nulás alapján esetenként nagy hasonlósá-
got vélnek felfedezni jó néhányan a lakos-
ság köreiből a füzesabonyi Fideszes veze-
tés és a népszerűségét folyamatosan ve-
szítő országos irányítás között. Több mé-
diacsatornán bírálják a narancssárga szí-
nekben pompázó kormánypárti képvi-

selőket a felcsúti fejleményeken 
túl például azzal, hogy szétver-
ték a Köztársaságot, felszámol-
ták a demokráciát, lenyúlták a 
magánnyugdíjpénztárakat, álla-
mosították a takarékszövetkezete-
ket, vasárnaponként korlátozták a 
lakosság vásárlási lehetőségeit az 
üzletek, bevásárló központok be-
zárásával és nyakig benne vannak 
a bróker botrányokban is.  Szám-
talan elkeseredett, esetenként in-
dulatos kijelentéssel azt a Fideszt 
minősítik, melynek emberei al-
kotják Tóthné Veres Noémi (Job-
bik) kivételével a jelenlegi helyi 
Önkormányzatunkat. Ilyen háttér-
rel nem csodálkozhatunk a füzes-
abonyi történéseken, amiről a Fü-
zes Krónika korábbi kiadványaiban 
tettünk esetenként említést. Érde-
kes, hogy a Fürkésző teljes hallga-
tásba merült, a VTV, a Tüske és a 
Füzesabonyi Hírmondót felváltó 
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- egy vagyonba kerülő – Patent pedig folyamatosan fé-
nyezi városunk kormánypárti vezetését. Akik az objek-
tív valóságot és némi kritikát is mernek megfogalmaz-
ni településünk jelenlegi Önkormányzatával szemben, 
azok a nyomtatott formában és elektronikusan is meg-
jelenő Füzes Krónika, valamint az interneten található 
Heti Hírmondó, a Heves Közélet és a füzesabonyi Job-
bik Facebook oldala.  A Heves Közélet internetes olda-
lán 2015. március 23-án példának okául „A füzesabo-
nyi Habony Árpád” cím alatt igen kritikus hangvételben 
annak az Oroján Sándornak a viselt dolgairól olvashat-
tunk, aki állításuk szerint „egy személyben lett az egri 
közgyűlés külsős bizottsági tagja havi 30 ezer forintért, 
Maklár alpolgármestere havi 201 ezer + 30 ezer forint 
költségtérítésért, valamint Füzesabony gazdasági ta-
nácsadója havi potom 400 ezer forintért. Természete-
sen tehetséges pártkáderként továbbra is Nyitrai Zsolt 
kabinetfőnöke maradhatott, emellett még a Füzes-
abonyi Média Nonprofit KFT. felügyelőbizottsági elnö-
ke és vállalkozó is…” A helyi Jobbik Facebook oldalán 

Pillanatképek a Füzesabonyi Takarékszövetkezet 
megalakulásáról

ugyanakkor május 12-én arról értesülhet-
tünk, miszerint „Újabb kormánypárti két-
harmados siker Füzesabonyban! Már nem 
volt fontos a kormányzati kapcsolatok 
ápolása, és a jogi végzettség: Molnárné Si-
mon Edit a Füzesabonyi Média Nonprofit 
Kft. ügyvezetője képviseli Füzesabonyt a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizott-
ságában. Hétfőn reggel, zárt ülésen így 
döntött a város 2/3-os kormánypárti több-
ségű képviselő testülete…”

Zajlik az élet Füzesabonyban és feltételezhetően 
nem ez a jó irány! Az ÖFE figyeli és folyamatosan tá-
jékoztatja időszaki kiadványa - a Füzes Krónika - ré-
vén városunk polgárait településünk közéleti híreiről 
és természetesen egyesületünk tevékenységéről. Hiá-
nyoljuk a lakosság korrekt tájékoztatását közmeghall-
gatás, vagy a média útján a városvezetés eddigi költe-
kezéseiről! Kíváncsiak vagyunk arra, miszerint az előző, 
ÖFE többségű Önkormányzat által féltve őrzött kötvény 
pénzből örökölt 400 millió forintból mennyit „táncolt el 

univerzális balhékra” a Fideszes helyi irányítás! Nem 
szeretnénk, ha rátenné a kezét a településünk fejleszté-
seire tervezett pénzre, illetve pályázati önerőkre szánt 
tartalékaira „Abony Habonya”! Amennyiben a választá-
sok óta eltelt bő félév stílusa és iránya jellemzi a folyta-
tásban is az önkormányzati képviselőink ténykedéseit, 
akkor ismételten nagy szükség lesz az ÖSSZEFOGÁSRA –  
FÜZESABONYÉRT!

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Füzesabony életében is igen fontos a pénzintéze-
tek jelenléte. Nem csak manapság van ez így, ha-
nem már a XX. század első felében is ez volt a hely-
zet. Az első világháború és az 1929-1933-as világ-
méretű gazdasági vállság megingatta a külföl-
di tőkével rendelkező nagyobb bankokat, de a ki-
sebb hitelszövetkezetek talpon tudtak maradni és 
segítették az itt élők életét. Füzesabonyban a He-
ves megyei Takarékpénztár támogatásával, de at-
tól teljesen önállóan, új pénzintézetként létesült a 
Füzesabony és Vidéke Takarékpénztár - adta hírül a 
Hevesvármegye újság. Az alapító tagok vasárnap, 
1907. év június hó 30-án tartották az első értekez-
letet. Az alakuló közgyűlést július 21-én tartották. 

1916. évben megtartotta a Takarékpénztár 
az évi rendes közgyűlését Légrády István elnök-
letével. A reális alapokon nyugvó, szépen fejlődő 
pénzintézet tiszta nyeresége 25437 korona volt. 1917. 
év február 25-én a nagyközség környékének életerős, 
intenzív fejlődésű pénzintézete, kilencedik üzletévi 
rendes közgyűlését Gáspárdy Gyula tartotta, aki a He-
ves megyei Takarékpénztár vezérigazgatója volt. Be-
szédében kegyelettel emlékezett meg Légrády Ist-
ván mezőtárkányi földbirtokos érdemeiről, munkás-
ságáról, az intézet alapításában és annak felvirágoz-
tatásában tanúsított vitathatatlan érdemeiről. Indítvá-
nyára a közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökítette ezt. 
Az intézet állományait és az évi eredményt feltünte-
tő zárszámadást Sebeők Béla, az intézet főkönyvelő-
je terjesztette a szép számmal egybegyűlt részvénye-
sek elé. Az alapítás és az intézet további fejlődése tel-
jesen a Heves megyei Takarékpénztár irányelvei szerint 
ment végbe, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az ál-
talános kedveltség és bizalom, amelyet a Füzesabony 
és Vidéke Takarékpénztára Rt, minden tekintetben él-
vezett. Ezt tükrözte vissza mérlegének minden adata, 
s ez a hangulat uralkodott a takarékpénztár 1917. év 
február hó 25-én megtartott közgyűlésén, amelyen 
a részvényesek az igazgatóság jelentését egyhangú-
an tudomásul vették. Ezután az igazgatóság választá-
sa következett és ennek eredményeképpen az igazga-
tóság tagjaivá Gáspárdy Gyulát a Heves megyei Taka-
rékpénztár vezérigazgatóját, Pap(p) János füzesabonyi 

főjegyzőt, Engel Lajos dormándi nagybirtokost, Ragó 
Fauszt besenyőtelki földbirtokost, Szabó Gyula maklári 
főjegyzőt, Szabó Sándor füzesabonyi földbirtokost, dr. 
Turtsányi Gyula királyi tanácsost, és Ungár Salamon fü-
zesabonyi kereskedőt választották, az új igazgatósá-
gi tag pedig Kalmár 
Gyula mezőtárkányi 
főjegyző lett.. Az in-
tézet 1916. évi szel-
vényosztaléka 14 ko-
ronát tett ki, mely 
összeget úgy a taka-
rékpénztár, mint a He-
ves megyei Takarék-
pénztár február hó 
26-tól kezdve a szel-
vények ellenében fi-
zetett ki. A közgyű-
lést igazgatósági ülés 
követett, amelyen az 
igazgatóság elnöké-
vé Gáspárdy Gyula ve-
zérigazgatót, alelnök-
ké pedig Pap(p) János 
füzesabonyi főjegyzőt 
választották meg..

A Füzesabony és Vidéke Takarékpénztár 1925-
ben, Stocker Márton vezetése mellett nehézsé-
gekkel küzdött, míg végül megszűnt és helyé-
be a Heves megyei Takarékpénztár egri cég fiók-
ja lépett, aminek Meizner Jenőt lett az igazgató-
ja. 1929-ben kezdték el a székház építését nagy 
külföldi és budapesti pénzintézetek példájára. A 
pénzintézet önerejéből, alaptőke emelés nélkül, 
saját tőkéjét 27%-al növelte fél év alatt, ami azt 
jelentette, hogy a részvények belső értéke ennyi-
vel emelkedett. A közzétett mérlegadatok azt ta-
núsították, hogy kevés pénzintézet dicsekedhetett 
hasonló nagy fejlődéssel. (folyt. köv. – a szerk.)

Forrás:
Magnin Alfréd Jenő: Eseménynapló 1925- 1936. év.
Hevesvármegye 1907. év július 4. (53. száma)
Hevesvármegye 1916. év február 20. (8. száma)

Hevesvármegye 1917. év március 4. (9. száma)
Eger Újság 1929. év július 7. (101. száma)
Eger Újság 1929. év december 11. (233. száma)

Bocsi János

A Rákóczi és a Széchenyi úti sarkon így nézett ki az elkészült takarékszékház. Ma a Posta 
működik ebben az épületben.

(folytatás az 1. oldalról)
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Tavaszköszöntő
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 2015. április 26-án délután tartotta meg szokásos TAVASZKÖSZÖNTŐ 
délutánját a helyi Márka Presszóban. Wenczel Árpád ÖFE elnök rövid beszédét követően Takácsné Szigeti Ilona 
szólt a vendégekhez és mutatta be a Rozmaring Népdalkört, akik ismételten színvonalas előadásukkal szóra-
koztatták a közönséget. A program végén Kissné Bozó Sarolta köszönte meg a jelenlévők figyelmét.

Wenczel Árpád

A jövő egy darabkája az Ön kezében van!

Sakksikerek
 A közelmúltban a mezőkövesdi  Kis Matyó Korosz-
tályos Nyílt versenyen az alsó tagozatos csoportban 
indult három füzesabonyi versenyző.

Sikeresen szerepeltek -  az első három helyet 
szerezték meg:

1. Kerékgyártó Máté, 2. Ragó Marcell,  
3. Zug Máté.
Korábban a füzesabonyi Széchenyi István Ka-

tolikus  Általános Iskola 4 fős sakk csapata veret-
lenül megnyerte a megyei diákolimpia csapatver-
senyét. Ennek az eredménynek okán a csapat ápri-
lis 17-19-én Szombathelyen, a sakk diákolimpia or-
szágos döntőjén vehetett részt. 29 csapatból a 23. 
helyen végeztek. A csapat egyik tagja lebetegedett. 
Az eredményt ez jelentősen befolyásolta, de fontos 
volt a részvétel. 

Engel Tibor

Az ÖFE nagy 
szeretettel 

köszönti 
a közelgő 

GYERMEKNAP 
alkalmából a 
Gyerkőcöket!

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület céljai között ki-
emelkedő jelentőséggel bír egészségünk és a környeze-
tünk védelme. Ezt jelzi már évek óta példának okául a 
Füzes Fesztivál szervezői és résztvevői körében az Egész-
ségügyi Központ kiemelt szerepvállalása is. Az alábbiak-
ban egy rendkívüli fa létezéséről tájékoztatjuk Tisztelt Ol-
vasóinkat az alábbi szerkesztőségünkhöz érkezett levél 
kapcsán. (a szerk.)

A Földön mindössze 2 dolog van, ami oxigént ter-
mel: az óceánok és az erdők. Mi ezeket az erdőket 
pusztítjuk a faanyaguk miatt. Percenként 36 focipályá-
nyi erdő tűnik el világszerte anélkül, hogy újratelepíte-
nénk, és ez jelentősen hozzájárul a globális klímaválto-
záshoz, valamint beláthatatlan következményekkel jár. 
Miért fontos, hogy fát ültessen? Mert a fák: szén-dio-
xidot kötnek meg és oxigént termelnek, így lassítják 
a globális felmelegedést, élőhelyül szolgálnak több 
ezer vadon élő állatfajnak, kiváló tüzelőanyagot és ipa-
ri alapanyagot adnak, otthonossá teszik a környeze-
tünket.

Miért épp az Oxyfa? Az Oxyfa különlegessége gyors 
növekedésének köszönhető, közel 10-szer gyorsabban 
fejlődik, mint az őshonos fafajták! Rendkívül gyorsan 
nő, így rövid idő alatt jelentős mennyiségű faanyagot 
termel, ami magas minőségű, keresett ipari alapanyag. 

A gyors növekedéshez foko-
zott mennyiségű szén-dio-
xidra van szüksége, így nö-
vekedés közben extra nagy 
mennyiségű szén-dioxidot 
alakít át oxigénné.

Az Oxyfa kiemelkedő tu-
lajdonságai:

• Segít az őshonos fák 
megóvásában, ugyanis ezt 
a fát kifejezetten gazdasá-
gi céllal, kitermelésre ülte-
tik, hogy ne az őshonos fá-
kat kelljen pusztítani

• Kivágás után újranő, 
így 20 év alatt 4-szer any-
nyi fát ad, mint egy ősho-
nos fafajta

• Az első vágásra már a 
6. évben sor kerül 

• Minden része felhasználható: törzse minőségi fa-
anyag, levele tápláló takarmány, ágai fűtésre alkalma-
sak, virága kiváló mézelő

• Faanyagára világszerte hatalmas a kereslet! Az 
ipar számos területén hasznosítják (pl. épületgerenda, 

bútorok, hangszerek, vízi és repülő járművek berende-
zései).

• Magas szén-dioxid igényének köszönhetően klí-
mavédelmi szempontból az egyik leghasznosabb nö-
vény a világon

Gera Katalin (+36203179654)

Bajnokcsapat
Az FSC női kézilabda-
csapata megnyerte az 
NB II: Északkelet csoport 
bajnokságot! Az ÖFE 
gratulál a csapat min-
den tagjának, a csapa-
tot irányító edzőnek és 
szakvezetőknek egy-
aránt az elért szép ered-
ményhez! Sok sikert 
a folytatáshoz! Hajrá  
 Füzesabony!                 W.Á.
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