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FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Júliusi gondolatok
Tisztelt Olvasóink! Az idei nyár többségében forróbb és
szárazabb a tavalyinál, ennek kapcsán nagy látogatottságnak örvendezhetnek környékünk strandjai, így például a Zsóry Mezőkövesden, vagy éppen Bogács, Eger,
Demjén, Jászszentandrás, Tiszafüred, illetve Poroszló, Sarud és folytathatnám a hűsölést, felüdülést biztosító közeli helyeket. Július 8-án a forróság után egy
viharokkal tarkított hidegfront söpört végig az országon, aminek eredményeként milliárdos károk keletkeztek összességében, július 11-én még a hideg rekord is megdőlt, a Nógrád megyei Zabaron mindössze
3,1 fok volt hajnalban a fagyzugos területeken. Fesztiváloknak sem vagyunk híján, minden hétre esik néhány a közelben. Lapzártakor, július 18-án a szomszédos Dormándon került megrendezésre a Falunap, augusztusban lesz Mezőtárkányban és Besenyőtelken,
végül pedig városunkban a VIII. Füzes Fesztivál szeptember 5-én. A diákoknak elkezdődött júniusban a 11
hetes vakáció, ami a gyerekeknek nagy öröm, a róluk
gondoskodó szülőknek viszont esetenként komoly nehézséget okoz a felügyelet biztosítása, de lényeg, hogy
legalább egy kis kikapcsolódásra, pihenésre mindenki
szánjon lehetőségeitől mérten időt!
„Az élet nem habos torta!” – mondta ezt anno
Virág elvtárs a Tanú című filmben. Országos viszonylatban egyre több kormányzati intézkedés okoz bos�szúságot még a nyári időszakban is a lakosságnak, vasárnap például kihaltak a kisebb települések, sok helyen még kenyeret sem lehet kapni az üzletek kötelező bezárása miatt. Az is sokakat felháborít, hogy szinte
minden nap kidől egy csontváz a kormány holdudvarából a Fidesz közeli gyanús támogatások kapcsán. Sok
más dolog is borzolja a kedélyeket, de a legtöbbet a
médiák a menekültek inváziójával foglalkoznak, ez valóban súlyos probléma nem csupán hazánkban, hanem
egész Európában. Szűkebb pátriánkban is zajlik az élet.
„Abony Habonya”, sokak véleménye szerint, jól megfizetett tisztségei révén rendületlenül osztja „tanácsait”
polgármesterünknek és a „független” Média Nonprofit
Kft-nek. 2015. július 1-én a heveskozélet.blog.hu internetes portálon, a Heves Közélet oldalán „Pénzügyi
források politikai alapon szétosztva - Oroján Sándor
így dolgozik” címmel az alábbiakat olvashattuk egyebek mellett: „Hiába az álláshalmozás elleni társadalmi - politikai döntések, a kormány mindent megtesz
annak érdekében, hogy képviselőiket még több pénzhez juttassa. Legutóbb 19 Fideszes politikust nevezett
ki megyei fejlesztési biztosnak Lázár János miniszter.
Heves megye esetében Nyitrai Zsolt lett az új pozíció
nyertese, aki a 748 ezer forintos képviselői fizetésén túl
havi 224 ezerrel egészítheti ki pénztárcáját. Eredetileg

a megyei biztosok díjazás nélkül látták volna el a feladatukat, de alig tíz nappal a kinevezésük után módosították a rájuk vonatkozó jogszabályt, így most akár
a 748 ezer forintos helyettes államtitkári illetményre is igényt tarthatnak az újdonsült megbízottak…
Félelmünket tovább erősíti, hogy a miniszteri biztosunk a már korábban bemutatott – vállalkozóból lett
politikai kalandor – Oroján Sándor tanácsai alapján fog
dönteni.” Az RTL KLUB Híradó 2015. június 07-én a következő tájékoztatást adta hírül: „Fokozatosan megszűnik a gimnáziumi képzés az ország több mint 80 iskolájában. Az összes érintett intézmény vidéki. Ezeket a

Nemzetgazdasági Minisztérium veszi át, mert a szakképzés lesz a meghatározó...” A Híradó mutatott egy hivatalos listát, amin sajnos Füzesabony neve is szerepel,
mert „Magyarország jobban teljesít”!
Több helyi vonatkozású, a Fideszes városvezetést
bíráló észrevétel érkezett a Füzes Krónika Szerkesztőségéhez. Ezekre anyagtorlódás miatt ezúttal nem tudunk reagálni, de a szeptember 18-án megjelenő számunkban terveink szerint visszatérünk az olvasói levelekre. Várjuk továbbra is véleményeiket, javaslataikat az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és a
Füzes Krónika Szerkesztősége felé, hogy adott esetben annak hangot adva képviselhessük a jövőben is az
Önök érdekeit – Összefogással Füzesabonyért!
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

VIII. Füzes Fesztivál

2015. szeptember 5.
Füzesabony Rákóczi út – Művelődési Ház előtti tér

10-13 óra: Népdalkörök találkozója
14-22 óra: Kulturális, gyermek,
táncos és zenés programok

Sztárvendég: SZANDI
Mindenkit szeretettel vár az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület

Jókai Mór Füzesabonyban

Vezérelje az ég diadalra e zászlót s a nép jóakaratát,
tisztelje meg bizalmával e kerületekben is, ezen elvek
zászlóvivőit- jelöltjeit.” A harsogó éljenzés lecsillapulásával Kovách Kálmán mutatott be egyeseket Jókainak,
kikkel ő szíves beszélgetésbe elegyedett, míg az impozáns menet megindult Dormándra.
A Jókai kocsija mellett leány lovas bandérium haladt, utána pedig hosszú kocsisor követte. Eger város
szabadelvű képviselőjelöltje Dormándon szállt meg
Kováchék vendégszerető házában. Másnap indult tovább Egerbe, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesült. A százas bizottság küldöttsége egészen Füzesabonyig ment az egyik legnagyobb magyar író elé,

Az 1887-es országgyűlé(községi orvos felesési választások alkalmával az
ge), Langhammerné
egri szabadelvűek felkérték
és Potyevin Fanny úrképviselőjelöltnek a költőt,
hölgyek, kiket Kovách
akinek már a politikai páKálmán mutatott be az
lya nem volt újdonság. Buírónak. Jókai a hölgyedapestről vonattal utazott a
ket barátságosan üdvöcélállomása felé, de megállt
zölte a nagy közönség
a szerelvény Füzesabonyelé lépett ahol Kovách
ban, ahol nagyszerű fogada következő szavaktatásban részesült. Imádságig fokozódott a tisztelet,
mellyel a legnagyobb magyar író személyét illették. A
környék értelmisége még a
Tisza - vidékről is magukkal
hozta a lelkesült köznép óriási tömegét, hogy kifejezést
adjanak ama kiváló tisztelet és szeretetnek, mellyel e
nemes férfiú iránt viseltettek. Különösen a kápolnai
és poroszlói választókerület
szabadelvű választói jelentek meg nagy számban. Fehér ruhában és koszorúkkal,
virágokkal csinos lovakon
Füzesabony első indóháza egy V. osztályú épület volt.
vágtattak a füzesabonyi indóház felé.
Jókai Mór díszmagyarban
kal üdvözölte: „Alkot- ahol a párt nevében Buzáth Lajos üdvözölte rövid beVoltak fiatal lányok a
mányos élet mozgal- széddel. Virágokkal és zászlókkal felszerelt szalon koföldműves osztályból és
mai adják meg nekünk csiban utazott a magas rangú vendég Egerbe. A vápompás négyes és kettős fogatok zászlókkal, piros tol- ama kellemes körülményt, hogy szeretteinket hozzánk lasztás Jókai Mór és Szederkényi Nándor (Függetlensélakkal dekorálva, amiken a választóközönség érkezett. közelebb hozza, s alkalmat nyújtanak arra, hogy velük gi Párt) között zajlott. Szederkényi már 1878-tól Eger
Oly nagy számban voltak, hogy a peronon nem fértek érintkezhessünk! … Isten hozott!” Az éljenzések le- képviselője volt az országgyűlésben, ezt a pozícióját
el, a ház előtti téren kellett megállniuk. Délután 5 óra 7 csillapodásával Jókai Mór a közönséghez fordult tiszta, megtartotta. Jókai viszont Kassa város képviselője lett,
perckor érkezett meg az író az állomásra, ahol Hraczky csengő hangon a következőképpen felelt: „Kedves Ha- tovább folytatta az országgyűlésben a munkáját.
Károlyné (Emma Zeiczke) a füzesabonyi állomásfőnök zámfiai! Hálás köszönettel fogadom e nem várt szíves
(forrás: Eger és Vidéke 1887. június 12., Eger és Vidéfelesége fogadta a költőt és egy csíkos rózsaszín koszo- fogadtatást. Szíves- örömest jövök le minden oly ke- ke 1887. június 14.)
Bocsi János
rút nyújtott át számára. Környezetében voltak: Bede rületbe, melyben látom, hogy azt a zászlót lobogtatfőmérnökné, Koretko Gézáné, dr. Márkus Menyhértné ják, amely alatt én már számos éveken át harcolok.

Festmény kiállítás
2015. július.03-tól volt megtekinthető 1 héten át a volt Ámor presszóban
Nagyné Kiss Katalin képeinek kiállítása. Katalin gyerekkorát Szihalmon töltötte. 15 éves korában Füzesabonyba költözött, azóta itt él a családjával. Egerbe
járt a Kereskedelmi Szakmunkás Képző iskolába, jelenleg a helyi SPAR Áruházban dolgozik. Már gyerekkorában szeretett festegetni, de a kezdeti lelkesedés
alább hagyott az általános iskola befejeztével. 2012-ben határozta el, hogy kipróbálja, mit is tud valójában ezen a téren. Interneten ismerkedett a festészeti technikákkal, anyagokkal. Az olajfestés mellett döntött. Hobbiként foglalkozik a festészettel, amatőr szinten. Elsődlegesen a természet szépségeiről fest,
a vízpart és hegyvidék gyakran megjelenik alkotásain, de más témába is szívesen belekóstol, próbálgatja önmagát. Első olajfestményének a Pipacsos táj
címet adta és ezzel nagy sikert aratott egy közösségi oldalon ismerősei körében. Ezen felbuzdulva sorra következtek alkotásai, amelyek egyre jobban sikerültek. Mára összesen 48 művet tudhat magáénak, amelyek közül leggyakoribbak a tájképek, de megtalálhatóak portrék és szürrealista témájú képek is. Eddigi munkássága hűen tükrözi abbéli meggyőződését, miszerint nagyon fontos
az élet rögös útjain a kitartás, az önbizalom és a hit a célok megvalósításában.
(forrás: Vass Mária)
Aki lemaradt képei kiállításáról Füzesabonyban, az 2015.július.25-től megtekintheti azokat egy hónapon keresztül Budapesten a Liget étteremben (Katona József út.41), illetve szeptember 5-én a Füzes Fesztiválon is.
Wenczel Árpád
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Kóródi Erzsébet A füzesabonyi torony,
40 év a katedra mögött de messzire ellátszik…
Június 13-án FüzesA Rozmaring Népdalkör 1993-ban alakult, az akkor működő nyugdíjas klub dalolabonyban elballagtak a
ni szerető tagjaiból. Vezetője, - hosszú éveken át – Koppány Károlyné, Marika volt.
Széchenyi diákjai és VeEzekben az időkben népdalokat, magyar nótát, csasztuskákat - vidám, maguk állük együtt 40 év pedatal írt szövegekkel fűszerezve – énekeltek az asszonyok. Részt vettek a megye, Fügógusi munka után búzesabony és a környékbeli települések rendezvényein, ünnepségein. Az alapító tacsút intett az alma magok közül hárman ma is énekelnek a Rozmaring népdalkörben. Az újjászületésünk,
ternek a nyugdíjba voa 2011. év második felére
nuló Kóródi Erzsébet tatevődik, amikor a klub és a
nárnő is. Az ÖFE gratunépdalkör is felvette a „Rozlál ebből az alkalomból
maring” nevet. A szakmai
Erzsikének és további
elismerésre vágyó népdalsok örömet és boldogkör 2012-ben Kissné Bozó
ságot kíván Neki! EgyeSaroltát kérte fel, hogy a
sületünk alelnökének
népdalok megismertetésésoraival tisztelgünk egy
vel adjon népzenei ismereigazi pedagógus munteket a kör tagjainak, elérkássága előtt! (a szerk.)
ve ezzel egy magasabb miKedves Erzsike!
nőséget a népdalok interpretálásában. A versenyekre azonban viselet kellett, amiAz elmúlt 4 évtire még ebben az évben támogatást kaptunk – hála és köszönet érte – Füzesabony
zedet az Univerzum
adakozó vállalkozóinak. Tavaly pedig az önkormányzat kulturális bizottsága támotalán legkülönlegegatását nyertük el.
sebb és legtitokzatoEredményeink: 2012. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD középdöntő Hévíz, 2013.
sabb elemével, az emNépek Zenéje, Népek Tánca Országos verseny EZÜST minősítés Szeged és 2015. V. Orberi elme csiszolásászágos KI-MIT-TUD Arany minősítés Hajdúszoboszló, ahol a versenyen 640, a döntőval, és a lélek ápolásáben 178 fellépő, csoport vett részt - különböző kategóriákban. A népdalkörök közül
val töltötted. Amikor
36 csoport került be az országos döntőbe. Ebben a mezőnyben értük el a már régen
egy kisgyermek megvárt ARANY minősítést.
születik, szélesre van tárva előtte az élet kapuja, majd az idő előrehaladtával a kapu
Ezúton szeretnénk megköszönni Nagy Csaba polgármester úr és Antal László úr
záródni kezd, hogy az életpálya végén végleg becsukódjon. Sajnos sokan, méltatla- támogatását!
Takácsné Szigeti Ilona
nul sokan, már a születésük pillanatában félig zárt kapu előtt állnak. Korunk ezernyi
társadalmi problémája mellett is elmondhatjuk azonban, hogy a tehetség és a szorgalom ma könnyebben
törhet utat magának, mint bármikor a történelem során. Te kötelességednek érezted, hogy azokat a félig zárt
kapukat minél szélesebbre tárd! A pedagógus munkájához elengedhetetlen fontosságú, hogy szívvel, szeretettel forduljon diákjaihoz. Mert szeretet nélkül lehetetlen… Mert a szív és ész együtt mindenre kész… aho- Ez év májusában a városunkban megrendezett Civil Expón már sikerrel mutatkozott be csapatunk, de szélegyan megfogalmazta ezt Klein Sándor pszichológus is. sebb körben is szeretnénk megismertetni tevékenységünket, hitvallásunkat a környezetünkben lakó emberekTe szívvel szerettél, ésszel neveltél. Van egy általános kel. A FitoMed Elit Club egy 10 éve sikeresen működő magyar cég, mely rugalmasan alkalmazkodik napjaink
igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, történéseihez. Aktív csapatunk a prevenciós (megelőző) tevékenységet népszerűsítő, segítő, közösségépítő taakár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Én so- gokból áll, akik nem csak segítséget, hanem valós megoldásokat adnak az emberek kezébe. Önmagunk és csasem kedveltem igazán, ha valami véget ért. A nyár utol- ládunk sorsáért felelősek vagyunk, célunk az egészségünk megtartása. A civilizációs betegségek (pl. szív- és
só napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú érrendszeri, daganatos betegségek, allergia, elhízás) térnyerése az elmúlt 100 évben többszörösére nőtt. Beegy közeli baráttól… De tudomásul kell vennünk, hogy tegségeink 65%-a táplálkozási betegség, hazánkban kiadásaink 30-40%-át költjük táplálékra és az is köztua befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, be- dott, hogy a magasan feldolgozott ételek több betegséget okoznak, mint a nyers táplálék. A sok szénhidrát focsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számodra ez ma egy ilyen gyasztása elhízáshoz, cukorbetegséghez vezet, valamint a D vitamin hiányos életmódunk miatt az autoimmun
nap. Ma búcsút intesz mindennek, ami eddig megha- betegségek száma 50%-kal nőtt az elmúlt évszázadban. Ezért vált fontossá a káros mellékhatásokkal rentározta az életed mindennapjait. Mindennek, ami is- delkező anyagok kiküszöbölése, a szervezet elsavamerős volt, mindennek, ami kényelmes volt, vagy épp sodásának megszüntetése, antioxidáns használanéha kicsit kényelmetlen… Ma tovább lépsz. De attól, ta. Készítményeink magas szintű szakmai biztonsáhogy elmész - és ez lehet, hogy fájó érzés - lesznek em- got nyújtó, gyógyszerkutatói fejlesztési és felügyeberek, akik részesei maradnak az életednek, akármi is leti háttérrel rendelkező, természetes alapú, adatörténjen. Ők a te biztos talajod, a sarkcsillagaid, és az lék- és vegyszermentes termékcsalád. Miért válaszapró tiszta hangok a szívedben, amelyek veled lesznek, tottam a FitoMed-et? Az egészségügyben eltöltött
örökre. Ilyenek vagyunk mi is, akik felöleljük az elmúlt 27 év tapasztalatával szeretném a prevenció alapja40 éves pályafutásodat. Ma véget ér valami, de azt hi- it lerakni és képviselni az emberek széles körének beszem sokkal bölcsebb, ha úgy közelítjük meg: ma ve- vonásával és megismertetni környezetemmel napjaszi kezdetét valami izgalmas, valami új, valami egészen ink kiváló lehetőségét, azt az áttörést, ami az egészmás! Ehhez kívánok Neked erőt, egészséget, kitartást, ség megőrzését célozza! Web: www.elit.fitomed.hu
és sok-sok remek pillanatot, melyek megszépítik a min- Jó egészséget kívánunk!
Kiss Krisztina FitoMed Elit Club tag
dennapjaidat!
Márkus Róbert Zsolt

FitoMed Elit Club:
a kézzel fogható megoldás!
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