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Tisztelt Olvasó!
A rendkívül enyhe és csapadékszegény tél után beköszöntött a májusi eső, ami a régi
mondás szerint aranyat ér! Az ÖFE hagyományosan a jelentősebb városi eseményeken
az idén is ott volt és lesz, így példának okául elhelyezte a tisztelet és megemlékezés
virágait a március 15-n tartott önkormányzati rendezvényen, mint ahogyan a Füzesabony 30 éves várossá válására szervezett ünnepi eseményen is részt vett az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület képviseletében Wenczel Árpád elnök és Bocsi János, valamint
Gulyás László – akárcsak a közmeghallgatáson és a zöldváros rehabilitációs lakossági
tájékoztatón is.

Időközben elkezdődtek egyesületünk részéről a XII. Füzes Fesztivál előkészületei,
amit terveink szerint az idén szeptember 7-én rendezünk meg. A helyszín ezúttal még
képlékeny, hiszen előfordulhat, hogy addigra e tekintetben sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően már átadásra kerül munkaterületként a Rákóczi út érintett
szakasza információink szerint. Ebben az esetben egy másik helyen lesz az idei Füzes

MÁRKA PRESSZÓ

Fesztivál. A Közösségi
Park a szeptemberben
már gyakran szeszélyesre forduló időjárás
miatt nem tűnik alkalmasnak, így a Márka
Presszó fedett terasza és
az előtte erre a szombati
délutánra/estére szabaddá tehető közterület az úgynevezett „B variáció” – hiszen az
elképzelhetetlen, hogy az ÖFE részéről is preferált városi kiemelt beruházás jelen állás
alapján egy esetleges sikeres közbeszerzés lebonyolítását követően azonnal és minden
helyszínen egyszerre egy varázsütésre, már az első napokban elkezdődjön!
A Füzes Hírek tájékoztatása alapján eddig gyakorlatilag minden helyi – városunk
Önkormányzatához benyújtott – civilszervezeti pályázat pozitív elbírálásban részesült a
Képviselő Testület részéről! Nagy Csaba polgármester úrhoz és Füzesabony Önkormányzatához az ÖFE által még márciusban benyújtott – XII. Füzes Fesztivál megrendezésére irányuló önkormányzati támogatási igény, a helyszínről történő májusi egyeztetést és pontosítást követően az idén is biztosított lesz városunk első emberének elmondása szerint! A
programok szervezése így már elkezdődött, a XII. Füzes Fesztivál sztárvendége az eddigi
egyeztetések alapján a P Mobil zenekar front embere – Vikidál Gyula lesz! A részletekről a
Füzes Krónika augusztus végén megjelenő számában és a Facebook oldalunkon, valamint
a www.fuzeskronika.hu web helyünkön tájékoztatjuk az érdeklődőket. Az idén is várjuk,
illetve szívesen fogadjuk a helyi lakosság és vállalkozások részéről történő ez irányú önzetlen felajánlásokat, támogatásokat – amiket köszönettel veszünk!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

P ü n kö s d i D i s co -P a r t y !

Füzesabony Baross G.tér 1. fsz. 1.
Nyitvatartási idő:
hétfő – csütörtök: 09-23 óra,
péntek – szombat: 09-02 óra,
vasárnap és ünnepnap: 14-22 óra
Füzesabony legváltozatosabb italkínálatával,
udvarias kiszolgálással várjuk
Kedves Vendégeinket!

MÁRKA PRESSZÓ – idén 35 éve!
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Választás – 2019.
2019. ismét mozgalmas lesz politikai téren Magyarországon, hiszen első körben május 26-án szavazhatunk arról, hogy kik képviseljék hazánkat Brüsszelben – a gyakorta Európai Uniót kritizáló/támadó
FIDESZ részéről, vagy az úgynevezett ellenzéki MSZP, DK, JOBBIK, PÁRBESZÉD jelöltjei közül! Az ÖFE
a kiemelt fontosságú eseményként az őszi Önkormányzati választásra koncentrál majd, hiszen helyi
szinten még intenzívebben foglalkoztatja városunk polgárait, hogy az elkövetkezendő 5 évben kik
fogják képviselni és irányítani Füzesabony Önkormányzatát! A megoszló vélemények között gyakran
bírálat is éri a jelenlegi városvezetést. A legnagyobb vihart talán a Fideszes – Heves Megyei Területfejlesztési Alapítvány részéről, közpénzből finanszírozott, a feltételezések alapján esetenként jogtalanul
nyújtott vissza
nem térítendő 1.100.000.000 forint támogatás körül alakult ki – amiből részesültek az
állítások szerint Eger környéki – feltehetően füzesabonyi vállalkozók is szép számban.
Más források szerint a város képviselő testületének egyes tagjai is érintettek lehetnek
az ominózus ügyben. Sok név felröppent már e téren a köztudatban, de egyelőre a hivatalos verzió szerint ismeretlen tettes/tettesek ellen folyik még ez ügyben a Borsod
Megyei Rendőr Főkapitányság részéről a nyomozás az egriugyek.hu tájékoztatása szerint. Ezt a cikket az ÖFE Facebook oldalán megosztottuk május 8-n.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület, illetve a Füzes Krónika addig nem foglal
konkrétan állást e tekintetben, amíg hitelt érdemlő bizonyítékok nem látnak napviláForrás: alfahir.hu
got! Információink szerint ezekre már nem kell túl sokat várni! Amennyiben a vizsgálat
eredménye a Fidesz támogatottságú érintettekre elmarasztaló érvényű lesz, úgy akkor ez az őszi helyhatósági választásokra is erőteljes hatást gyakorolhat Heves megyében,
így Füzesabonyban is.										Wenczel Árpád felelős szerkesztő
Példabeszédek könyve
Péld 3, 13-14 - A bölcs ember örömei
Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert!
Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése.
beatus homo qui invenit sapientiam et qui affluit prudentia
melior est adquisitio eius negotiatione argenti et auro primo fructus eius

Kiállítás a Könyvtárban!
(Füzesabonyi egyház és az egyházi iskola története)

Újult erővel láttam neki második helytörténeti
kiállításomnak. Nem véletlen az sem, hogy nagyhéten került megnyitásra, hiszen a Római Katolikus
Egyház legnagyobb ünnepe a Húsvét! Megnézzük
az első bemutatómat, akkor szervesen kapcsolódik
a kettő egymáshoz. Hiszen Füzesabony története
nincsen füzesabonyi egyház története nélkül. Községünk mindig is az egri érsekséghez tartozott és a legnagyobb földesura az egri püspök majd 1804-től az
egri érsek lett. Ezért nagyon sok mindent köszönhet
a falu nekik. Tablóimon ezeket a dolgokat próbáltam
szemléltetni. Megelevenednek a régmúlt történései:
templom, kápolnák, kőkeresztek, szobrok építésének
a történetei, harangok bevonása a világháborúkba,
kalász lányok, levente fiúk fotói lepik el a tablókat.
Levéltárazásaim alkalmával első írásos forrást 1805ból találtam arra, hogy felekezeti iskola működik a
faluban. Az osztályok sem a mostani létszámmal működtek, hanem 50-60 fősnek lettek kialakítva és egy
tanító oktatta a tanulókat. Heti órarend úgy nézett ki,
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hogy szerdán és vasárnap nem volt iskola, de délelőtt
és délután is volt oktatás. Egyházi iskola öt helyen
működött. Faluban három helyen: az úgynevezett
központi iskola vagy, ahogy mi hívtuk gyerekként a
sárga iskola. Ez a jelenlegi Széchenyi István Katolikus
Általános Iskola udvarán
volt, a kézilabda pálya
helyén. Második a Zrínyi úti iskola, melyet
Pyrker János László egri
érsek 1854-ben vásárolt.
Harmadik a Mátyás király
úti iskola, melyet 1886ban vásárolt Samassa
József egri érsek, mely
1902-1903-as tanévben
kezdte meg működését.
A telepen a Majzik
Viktor
munkástelep
létrehozásával iskolára

is szükség volt, ezt 1911. november 02-án adták át.
Anno volt varroda, jelenleg Füv. kft használja. Ez a
vasúton túli rész első középülete! Ismételten szükségessé vált a telepen egy újabb iskolaépületet készíteni, mert 209 házhely került beépítésre, de ez egy
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kápolna megépítésével társult. Felszentelése 1926.
augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján történt,
Szmrecsányi Lajos egri érsek volt az adományozó.
Ezért van a telepi búcsú ezen a napon. Előtte szeplőtelen fogantatás ünnepén (január 8- án volt a vasúton túl a búcsú. Ez is kicsinek bizonyult és 1928-ban
még két tanteremmel bővült az iskola. Egyházi oktatás 1948-ig az államosításig volt Füzesabonyban!
Néhány biztató szó a beírókönyvből, már ezért
érdemes csinálni! „Nagyon színvonalas és tanulságos a kiállítás. Új ismeretekkel bővültem. Látszik
az elhivatottság a szülőföld történelmével kapcsolatban. Tisztelem az alapos és átlátható munkáét,
igazán alapos gyűjtemény. A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola osztályainak nevében köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk Füzesabony
történetének egy részébe. Ez megint nagyon jól
összeválogatott kiállítás! A kiállítás anyaga nagyon
jól összerendezett, jól áttekintető. Sok új információt
szereztem Füzesabony történelméről.” Itt is igaz: „A
példát élni és éltetni kell”. Remekül összeállítottad
az egyházi iskola történetét! Sok érdekesség és ritka
fotók láthatóak a kiállított anyagban.”
Köszönetemet fejezem ki Papler Pál plébános
úrnak, hogy elfogadta felkérésemet a megnyitóra.
Megköszönöm a Füzesabonyi Városi Könyvtárnak,
hogy helyet biztosított a kiállításom számára. Szintén köszönetemet fejezem ki azoknak, akiktől a
fényképeket, osztálynaplókat kaptam, valamint,
ahol a kutatásaimat végeztem. Név szerint: Nagy
István Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
igazgatója, Horváth Lászlóné Sziklai Mária, Kóródi
Benedek, Nagy Istvánné, Biróné Lázár Katalin,
Bíró Sándorné, Gregus Gyula, Nagy Gyöngyi,
Lenkey Mária, Durzó Béla hagyatékának átadója,
Kerékgyártó József, Sári Adorjánné, Kiss Ferencné Hidvégi Anna, Gál Ilona, Tóth
Benedek, Kovács Józsefné, Heves Megyei Levéltár, Főegyházmegyei Levéltár Eger,
Bródy Sándor Megyei Könyvtár. Káposztás Györgynek szeretném megköszönni a
megnyitón végzett fotózást. Végezetül, de nem utolsó sorban a családomnak a
biztatást és a támogatást!
Ha valaki elmulasztotta megtekinteni az megteheti, a végleges helyén a
Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában!
Bocsi János

„Abonyi csoda”
E hét elején – május 13-án – egy valóságos csodának
lehettünk tanúi, már akik arra jártak!

Megkezdődött a

Kerecsendi út felújítása!
Háromszoros hurrá a Magyar Közútnak,
illetve a Polgármesteri Hivatalnak!
2019. MÁJUS 18.
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(x) fizetett hirdetés

Füzesabony gyarapodása az Európai Unió támogatásával
A FIDESZ folyamatos, Európai Uniót kritizáló és gyakorta támadó politikája 6. „Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja”
ellenére még egyelőre jönnek a pénzügyi források Magyarországra és így
EU támogatás összege: 1.150 millió forint.
Füzesabonyba is – csak kérdés, hogy mikor unják meg ezt a magatartást 7. „Lépj egyet előre!” Szociális célú város rehabilitációs programok.
és húzzák be a féket Brüsszelben, valamint mi lesz utána EU támogatások
EU támogatás összege: 94 millió forint.
nélkül gazdaságunkkal? Ezért is fontos, hogy olyan politikusok képviseljék 8. Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése.
hazánkat az Unióban, akik elsődlegesen elősegítik jó kapcsolatainkat és
EU támogatás összege: 230 millió forint.
nem gátolják helyette azokat Európában! Füzesabony is jó példa arra, hogy 9. Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése.
az EU támogatása nélkül gyakorlatilag semmi fejlesztés nem történt volna a
EU támogatás összege: 510 millió forint.
településen! Néhány, a túlnyomóan még az előző – ÖFE többségű – önkor- 10. Könyvtárral a tudásért!
mányzat által előkészített és az elmúlt években elnyert pályázat az Európai
EU támogatás összege: 21 millió forint.
Unió pénzéből:
11. Nyiss a könyvtárral a tudásért!
1. Teleki Blanka Általános Iskola épületének korszerűsítése.
EU támogatás összege: 40 millió forint.
EU támogatás összege: 149 millió forint.
12. Művelődési Ház felújítása.
2. Építs jövőt! Új esély program Füzesabony és térsége humánkapacitások
EU támogatás összege: 39 millió forint. (Saját forrás: +20 millió forint)
fejlesztése.
13. A Pikopack Zrt. is jelentős Uniós támogatást kapott.
EU támogatás összege: 239 millió forint.
EU támogatás összege: 1.000 millió forint.
3. Esély otthon- életpálya ösztönzés Füzesabonyban.
A teljesség igénye nélkül a fentiekben felsorolt támogatásokat kapta
EU támogatás összege: 200 millió forint
Füzesabony város az Európai Uniótól! A FIDESZ ezzel szemben folytatja EU
4. „Építsünk együtt jövőt! - Közösségerősítés Füzesabony térségében»
ellenes politikáját!
EU támogatás összege: 500 millió forint
Forrás: http://www.fuzesabony.hu, http://www.kormany.hu,
5. Közös gépbeszerzés Füzesabony- Szihalom-Dormánd településekre. http://www.fuzeskonyvtar.hu, http://www.pikopack.hu/hu/keop, http://fuzeshirek.hu
(x) fizetett hirdetés
EU támogatás összege: 20 millió forint.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület időszaki kiadványa.
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www.fuzeskronika.hu
e-mail: fuzeskronika@citromail.hu,
Hirdetésfelvétel: Gál Virágkereskedés, Fa. Kossuth u. 77.
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