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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasó!
Régen találkozhatott az Összefogás Füzesabonyért Egyesület időszaki kiadványával,
hiszen a Füzes Krónika legutóbb 2019. október 4-én jelent meg, az volt a XIII. évfolyam
62. száma. Sok minden történt az elmúlt közel 2 év alatt, bőven lett volna miről írnunk,
azonban a hosszú eltelt idő során elsődlegesen anyagi természetű akadályai voltak az
újabb megjelenésünknek. Nagymértékben drágultak a nyomdai költségek, akár csak
az építőanyagok, az üzemanyag, a zöldség – gyümölcs és általában szinte minden. Az
átlagemberek ezt nagyon észreveszik, hónap vége felé már sok honfitársunknak komoly gondot jelent a napi megélhetés. Sajnos ebből a Parlamentben helyet foglaló,
kormánytagok és országgyűlési képviselők nem sok mindent érzékelnek.
2019. október 13-án lezajlottak a helyhatósági választások, ahol az ÖFE „ellenzéki”
jelöltjei – akik Antal Judit, Bánik Eduárd, Bocsi János, Gál Ilona, Orsó Viktória, Valyon
István és Wenczel Árpád voltak - a lehetőségekhez képest jól szerepeltek. Sajnos tapasztalható volt a szavazó polgárok fásultsága és közömbössége a helyi politika irányába, ezt a részvételi arányok alakulása pontosan jelezte. Még le sem csillapodtak a
voksolások után a kedélyek és elindult a COVID-19 névre keresztelt világjárvány, ami a
mai napig korlátozza és veszélyezteti az életünket, mindennapjainkat. Ismét sikerült a
magyarságot kétfelé megosztania a Fidesznek - az oltottak és nem oltottak táborára.
Sokan félelemben, rettegésben élnek és sajnos több honfitársunk szervezete feladta a
koronavírus elleni küzdelmet és örökre eltávozott az élők soraiból. A 2020-as év, számos család számára egy nyomorúságos időszakot eredményezett. Bizonyos szférák, így
kiemelten a vendéglátás és a turizmus sok esetben tönkrementek, mivel érdemi állami
támogatást szinte alig vagy egyáltalán nem kaptak a Kormánytól. 2020 márciusától –
2021. április végéig több mint fél évet zárva kellett lenniük a presszóknak, éttermeknek,
míg ugyanakkor sok más területen szinte zavartalan volt a működés. A fél éves bevétel
kiesést a legtöbben nem, vagy csak nagyon nehezen tudták elviselni – többen hiteleket
vettek fel, vagy végső esetben csődbe mentek. Az egészségügyi dolgozók ugyanakkor
emberfeletti munkát végeztek és állják a sarat jelenleg is – gyakran elég mostoha körülmények között. A március 1-én hatálybalépett Orbán – reformok hatására azonban

MÁRKA Presszó

A MÁRKA Presszó májustól ismét várja Kedves Vendégeit Füzesabony legnagyobb
teraszán - hűtött italokkal és udvarias kiszolgálással! A Márkában június 11-től
kivetítőn követheti nyomon a Labdarúgó EB mérkőzéseit! Ügyelve a COVID-19 miatti
előírások betartására, jelenleg még részleges a nyitvatartási idő:
hétfő-csütörtök:
09-22 óra,
péntek-szombat:
09-24 óra,
vasárnapünnepnap:
14-21 óra
– illetve a foci
EB idején az
esti mérkőzések
befejezéséig.

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA
közel 5500-an távoztak közülük az egészségügyi szférából. Sajnos az orvosok, ápolók,
mentősök hősies küzdelmei ellenére mégis közel 30 ezer honfitársunk halt meg eddig
a koronavírus következtében és ezért számos kritika éri a jelenlegi Kormányt, miszerint
magukra hagyták a magyar embereket és ezzel az elhunytak számát tekintve arányaiban világelsőséget sikerült produkálniuk Magyarországon. A szomszédos országok
ezúttal jobban teljesítettek! 2020 volt az eddigi talán leggyengébb éve a magyar gazdaságnak, az államháztartás hiánya eddig soha nem látott magas mértéket ért el az
elmúlt esztendő végére az egyes kimutatások alapján, ugyanakkor az Országgyűlés és a
Kormányzat működése a 2010-es 640 milliárd forintról bő 10 év alatt durván duplájára
emelkedett, akár csak a minisztériumokban dolgozók létszáma. Hihetetlennek tűnik,
de ez van! Míg 2020-ban a vendéglátó és turisztikai cégek jelentős része tönkrement,
vagy lehetetlen helyzetbe került, addig a fővárosi kaszinókat működtető „Fidesz-közeli”
LVC Diamond KFT 7,58 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el egyes források szerint.
Mészáros Lőrinc első KFT-je a sok közül - a Mészáros és Mészáros KFT - tavaly 15,5 milliárd forint nyereséggel zárta az évet – tudhattuk meg az RTL KLUB 2021. május 31-én
sugárzott késő esti híradójából. Ilyen világot élünk a mai Magyarországban!
Sajnos több, egyebek mellett közéleti szerepvállalásai miatt jól ismert, füzesabonyi kötődésű ismerős – barát távozott el közülünk. Ők a teljesség igénye nélkül például: Németh Benedekné Editke nyugdíjas pedagógus (Teleki Blanka Általános Iskola),
Kassai Endréné és Homonnai Erzsébet nyugdíjas tanárnők (Széchenyi István Katolikus
Általános Iskola), Veresné Tóth Ágnes (Irka-Firka Papír-Írószer), Kremzer Imre a helyi
Polgármesteri Hivatal Építési Irodájának volt vezetője, valamint Trombitás István építési
vállalkozó, a füzesabonyi sportélet egykori jeles vezetője (1991-1998 FSC szakosztályvezető) és még folytathatnám ezt a szomorú felsorolást. A hazai könnyűzenei élet is
komoly veszteségeket szenvedett el – csupán néhány név a sok közül: Benkő László
(Omega), Balázs Fecó (Korál), Bergendy István (Bergendy), Mihály Tamás (Omega), Bíró
Ádám (Kozmix). Május 20-án, 65 éves korában hunyt el a labdarúgó VB (1994) és BL
döntőt (1997) is vezető Puhl Sándor.
Azért néhány pozitív gondolat, óriási lázban ég Európa a július 11-ig tartó Labdarúgó EB miatt, ahol Magyarország is hősiesen részt vesz a legerősebb csoportban, ahol a
portugál, francia és a német nemzeti 11 az ellenfelünk. Ezt megelőzően a Ferencváros
labdarúgó csapata eddigi fennállásának egyik legsikeresebb évét zárta. Szűkebb pátriánkban jár a gratuláció a kézis lányoknak és fiúknak! Egyesületünk, az ÖFE május hónapban elkezdte a felkészülést a szeptember 4-re tervezett XIII. Füzes Fesztiválra, amit
remélhetőleg nem fog akadályozni akkor már a Covid-19.
Az elmúlt időszak többségében nem túl pozitív fejleményeinek megemlítését követően pár sor időszaki kiadványunk tartalmáról. A Füzes Krónika jelen számának 2. oldalán Bocsi János szerkesztő társam, az ÖFE alelnöke ír pár gondolatot a 2019-es választásokról – felidézve a statisztikákat, illetve a június 24-i falusi búcsúról, ami ebben az
évben június 20-án került megtartásra, a helyi katolikus templomunk védőszentjének
történetéről, valamint a 3-4. oldalon a Papp család síremlékének felújításáról és ifj. Papp János füzesabonyi főjegyző életútjáról. Az 5-6. oldalon fizetett politikai hirdetés formájában
Karácsony Gergely (MSZP-PÁRBESZÉD) közös miniszterelnökjelölt beköszönésével és elképzeléseivel - programjával ismerkedhet meg a Tisztelt Olvasó. Remélem, ezúttal is tartalmas
kiadványt sikerült összeállítanunk, bár az anyagtorlódás miatt
több cikket is ki kellett hagynunk.
Wenczel Árpád felelős szerkesztő, ÖFE elnök

Önkormányzati választás 2019,
előválasztás 2021
Másfél évvel ezelőtt történt az összefogott ellenzék
első, igazi áttörése, a 2006. évi önkormányzati választások után. Az elmúlt országgyűlési és önkormányzati választások alkalmával többször kísérletet tettek
pártok, civil szervezetek ennek megváltoztatására, de
kudarcot vallottak. A 2019-es ősz, a változás előszeleit hozta felénk, már 2018-as országgyűlési voksolás
megmutatta, egyedül nincsen esélye egyetlen politikai
szervezetnek sem legyőzni a hatalmon lévőket. Jól
kirajzolódott milyen irányban kell társakat keresni és
kik alkothatják ezt az összefogást. Az MSZP a Párbeszéddel megmutatta milyen koalícióban indulni, közös
jelölteket állítani. Az előválasztás pedig egy új szellemi
termékként került a köztudatba, mely csak gyakorlati
alkalmazásra várt. Fővárosban és a megyeszékhelyeken könnyebben ment a közös listák életre való keltése,
vidéken kisvárosokban, községekben ez akkor megoldhatatlan feladatnak tűnt. Magyarország önkormányzati választási rendszere kettéválasztja a 10 ezer főnél
nagyobb illetve 10 ezer főnél kisebb településeket. Az
első esetben vegyes választás felépítése esetén egyéni
választókerületekben és kompenzációs listákon lehet
mandátumot szerezni, míg a második esetben egyéni
listás választás van. Ezért a vegyes rendszerben sokkal
könnyebben lehet összefogva a közös cél érdekében
mandátumhoz jutni. Ennek az eredménye jól nyomon
követhető a 2019-es eredmények kapcsán. Ezért tudta összellenzéki jelöltként Karácsony Gergely legyőzni
Tarlós Istvánt 50,86 – 44,10% arányban.
Füzesabony település és a környező községek
mind a 10 fő alatti választási rendszerhez tartoznak,
egyéni listás rendszerben lehet mandátumhoz jutni.
Képviselők száma minden esetben függ az adott lakóhelyen élők létszámától. Helyben, Füzesabonyban
az Összefogás Füzesabonyért Egyesület egyesítette az
ellenzéki erőket. DK és az MSZP meghatározó helyi személyeivel kiegészülve vágtunk neki a megmérettetésnek. Hét jelöltünk közül hárman nők voltak, a 30 éven
aluliak száma pedig két fő volt. Sokszínű, más - más
értékrenddel rendelkező személyiségeket sikerült egy
csapatba olvasztani. Gál Ilona polgármester- jelöltünk,
kit másfél hónap alatt kellett felépíteni, tisztességesen helytállt Nagy Csaba regnáló polgármester ellen,
39,19%- 60,81 arányban. Az anyagi forrásaink messze
alulmaradtak az ellenfelünk lehetőségeihez képest. Bizakodva vártuk az október 13-i napot, nem tartottunk
a babonás számtól! A részvételi arányból (40,01%)
este már lehetett következtetni az eredményre. Mivel
nem volt 50% körüli a részvételi arány, ezért a lehetőség nem teremtődött meg a változásra. Az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület részéről Gál Ilona és Valyon
István nyert mandátumot a nyolcfős képviselőtestületbe. Az önkormányzat megalakulását követően legifjabb Bánik Eduárd kapott felkérést külső-bizottsági
tagságra.
Most pedig néhány érdekesebb számadat. Legtöbben a 3. számú szavazókörben mentek el szavazni
49,31%-ban. A „Zöld Város” projekt kivitelezési helyszínén, a többség változást akart a jelenlegi vezetéssel
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szemben. A nyolc bejutó helyből mindössze kettőt
nyert a FIDESZ- KDNP. Legkevesebben az 6. szavazókörben járultak az urnákhoz 34,79%-ban. Ha összehasonlítjuk a falut a teleppel, akkor az előbbiben 43,15%,
az utóbbiban pedig 36,585%-os részvétel volt. Az ÖFEnek a faluban több jó eredmény adódott, de a telepen
a kormánypárti fölény dominált.
Budapesten összefogott az öt ellenzéki párt (DKLMP- MSZP- Momentum- Párbeszéd), a főpolgármester- jelöltjüket Karácsony Gergelyt előválasztással határozták meg. Felmerülhet bennünk, mi is az előválasztás? A 2012. január 1-án hatályba lépő új alaptörvény
értelmében megszűnnek az úgynevezett kétfordulós
országgyűlési választások. Ezért, ha valaki koalíciót
szeretne kötni, akkor már előtte meg kell tennie. Az
előző választási rendszerben, 1998-ban így szerzett
többséget a jobboldal, ugyanis Torgyán József a Kisgazdákat visszaléptette a FIDESZ jelöltjeivel szemben.

Most erre nincsen lehetőség, ezért a hat ellenzéki párt
(DK- Jobbik- LMP- MSZP- Momentum- Párbeszéd) úgy
döntött, hogy egy előválasztáson mérkőzik meg egymással és a legjobb tudjon szembeszállni a kormánypárti hatalom jelöltjeivel szemben.
2019 őszén meglepőnek tartott önkormányzati
választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és
a voksolás által kirajzolt valóságos kép nagyon eltért
egymástól. A tarka nagyvárosi világ alatt egy szinte
mozdulatlan Magyarország található, a politikai erőviszonyok pedig jóformán megegyeznek az egyik korábbi választásokat követővel. Ezt kell az ellenzéknek feltörnie és a változás mezejére lépnie! 2019-ben sikerült
megtartani: Szegedet, Salgótarjánt, és Hódmezővásárhelyt, új megyeszékhelyek kerültek ellenzéki vezetés
alá: Eger, Miskolc, Érd, Tatabánya, Dunaújváros, Pécs és
Szombathely. Fővárosunk Budapest is így ellenzéki vezetésű lett, ennek eredményeként több mint 3,5 millió
magyarnak lett nem FIDESZ-es a polgármestere.
Forrás: https://www.valasztas.hu
Bocsi János

Templomunk védőszentje:
Keresztelő Szent János
Már elmúlt a falusi búcsú napja (június 24), ami gyermekkorom várva várt eseménye volt. Kirakodók, sürgők
lepték el az Ifjúság utat és a gimnáziummal szemben lévő teret. Ezek az évek már csak emlékeimben élnek, de
az egyház évről - évre megemlékezik erről a nagy eseményről.
Már több mint 275 éve áll Füzesabonyban a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom. 1735-ben
Erdődy Gábor egri püspök által barokk stílusban építette, majd 1715-ben két klasszicista stílusú oldalhajóval
kiegészítette Fischer István istenházát. Főoltárképét 1840-ben készítette: Balkay Pál, mely a Jordán vizében
lejátszódó jelenetet ábrázolja. Ki volt Keresztelő Szent János? Lukács evangélista szerint anyai ágon Jézus
rokona, távoli unokatestvére volt. Jézus előfutárának is nevezhetnénk, mert prédikált Krisztus eljöveteléről.
Keresztelő Szent János a Jordán vizében keresztelte meg az embereket és így Jézust is. Innen eredeteztethető
a keresztényeknél a keresztelés szentsége. Jézus, korának legnagyobb embereként említette Jánost. Mind a
négy evangélium, de még Josephus Flavius zsidó történetíró írásai szerint is Jézus keresztre feszítése előtti
években, a helyi uralkodó parancsára lett kivégezve. Heródes Antipász az evangéliumok szerint
felesége, Heródiás miatt vetette börtönbe Jánost,
aki figyelmeztette őket: nem élhetnek a törvények
szerint együtt, ugyanis Heródiás Heródes király
testvérének, Fülöpnek volt a felesége. Bár Heródes
tisztelte Jánost, esküjét nem akarta megszegni, így
felesége lánya kérésének eleget téve tálcán adta át
neki a szent fejét. Josephus Flavius szerint a Holttenger partján lévő Machaerus erődben gyilkolták
meg, mégpedig azért, mivel félő volt, hogy próféta
nagy befolyása a népre akár lázadást is elindíthat.
Ő is megemlíti Heródiás lányát, Salomét, ráadásul
az evangéliumokkal ellentétben név szerint, ám
azt nem állítja, hogy az ő kérésére fejezték volna le.
Egyik forrás sem említi, mi lett a keresztelő fejével.
Az iránta való tisztelet abban is megnyilvánul,
hogy fogantatásának és születésének ünnepe mellett megemlékezünk haláláról, vértanúságáról is. A
4. század közepén Keresztelő János maradványait
Szebasztéba (Szamaria) vitték, és ott templomot
szenteltek tiszteletére.
Bocsi János
2021. JÚLIUS 2.

Papp főjegyző család
(100 évvel ezelőtt halt meg
ifj. Papp János füzesabonyi főjegyző)
TISZTELT FÜZESABONYIAK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK!
- Anna Karolina megkeresztelve: 1843.08.27. Füzesabony
Segítséget vagy megoldást szeretnék kérni önöktől és egyben felhívnám a
- Ilona megkeresztelve: 1846.05.19. Füzesabony
helyi döntéshozók figyelmét! Kevés műemlékkel rendelkező településen
Az 1848-as nemzetőri listában így szerepel: „volt jegyző, tisztsége,
minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy tovább adjuk utódainknak múl- hadnagy”1. Kápolnai csatában részt vesz, ezért a közügyek gyakorlásától
tunk emlékeit. Nagyon elszomorít, ami a fényképen is látszik, rendszeresen mentesítik egy időre. Az 1848-as ünnepségek alakalmával az ő sírjánál is
meg lehetne emlékezni a forradalomra, hiszen ő
járok a temetőbe szüleim
valójában tényleges résztvevője volt.
sírjához és közben néze1857-ben elkészült Füzesabony első tagogetem a régi síremlékeket.
sítása, mely munkáját dicséri. 1860-ban vonul
Ez hajdanán igen pompás
nyugdíjba.
lehetett, de már az enyéNagyhetényi id. Papp János Gáspár
szet martalékává válhat, ha
(1823 - 1897)
nem kerül felújításra! Pedig
Főjegyző (1860 - 1886)
az itt nyugvók nagyon is
Nagyhetényi id. Papp János 1832-ben született
megérdemelnék! Most peFüzesabonyban. Felesége Kapuy (Nemes Vaskapui)
dig mesélek róluk. A XIX.
Ilona (1837 - 1914). Családfából megtudható, hogy
század két meghatározó
nyolc gyermekük született, de ebből három gyerfüzesabonyi férfiújáról és
mek életútja ismert. Gyermekei:
családjáról.
- Papp Kálmán János (szül: 1859) uradalmi
Elmondható, hogy a
gépész, mezőgazdasági gépészeti felügyelő.
Papp család egy jegyzői fa- ifj. Papp János Albert (szül: 1860) Füzesmília. Füzesabonyban hárabony község későbbi főjegyzője.
man főjegyzői beosztásban
- Papp István Pál (szül: (1862)
dolgoztak, de e mellett
- Papp Endre (András) kántortanító. (szül:
Magnin Alfréd főjegyző
1864) (Papp Ida, Papp Irénke, ifj. Papp Endre
idejében, Füzesabonyban
jegyző édesapja)
Papp Endre jegyzőként,
- Papp Pál gépgyári művezető (szül: 1866)
majd Dormándon főjegy- Papp Gyula gépész (szül: 1869)
zőként
tevékenykedett.
- Papp Sándor (szül: 1872)
Füzesabony közéletének
- Egyetlen lánya Papp Ilona Mária (szül: 1874)
meghatározó, emblemati(Kolumbán István, az unokájának a férje)
kus alakjai voltak: id. Papp
Vécsen kezdte jegyzői pályafutását, az első
Kálmán, mint uradalmi
két fia ott született. Neki a legnagyobb érdeme
főgépész, Papp Irénke
az 1870. január 9-én megnyitott Hatvan-Miskolc
tanító, Papp Ida tanító,
közötti vasúti fővonal, majd 1872-ben Eger felé
Papp Erzsébet tanító. ToJelenleg ilyen állapotban van Papp István és id. Papp János főjegyzők sírja
létesített szárnyvonal. Ezzel kiugrasztotta Füzesvábbi, nem Füzesabonyban
abonyt a többi környező település közül és nagyélő, tevékenykedő személyek: Papp Mária a fővárosban vezető óvónő, ifj. Papp Kálmán tüzérezredes, mértékű fejlődési pályára tette. A község 1886-ban vásárolta iskola céljára a
galamblövő világbajnok, id. Papp Endre kántortanító. Házasság útján a Mátyás király úton lévő csendőrlaktanyát, melyet később átadott az egyházcsaládhoz tartoztak: Bóta Jenő, József uradalmi intéző, malomtulajdonos, nak. Jegyzői tevékenységét 1886-ig folytatta, ezt követően is képviselő volt.
Boross Gábor Imre Országos Frontharcos Szövetség helyi elnöke, Kolumbán Ketten több, mit 50 évig vezették Füzesabonyt. A fejtáblán látható Papp KálIstván földbirtokos, malomtulajdonos, Papp László Jánosné Berczik Sára mán és felesége, Kálmán id. Papp János első gyermeke. Gyermekük ifj. Papp
mozdulatművész. A magyar női tornacsapat a Keleti Ágnessel közösen ké- Kálmán 1934-ben Budapesten, a Margit-szigeten megrendezett galamblövő
szített koreográfiájával nyert „együttes kéziszergyakorlatban” aranyérmet az világbajnokságon első helyezést ért el.
Ifj. Papp János
1956. évi Melbourne-i olimpián.
(1860-1920)
Nagyhetényi Papp István (1801- 1869)
Főjegyző (1886-1920)
Nagyszőlős (Ugocsa megye) főjegyző (1829?- 1860).
Éppen 100 évvel ezelőtt halt
Házasságkötés: 1829-ben Füzesabonyban. Az apja János és Nagyszőlősről
való (Ugocsa megyéből). Anyja Borbála (vagyis Barbara a születési anya- meg ifj. Papp János, a Papp
könyvi kivonatban), de az ő vezetéknevére nincsen adat. Felesége Nahóczky család utolsó főjegyzője FüzesAnna, csak az apja, József nevét ismerjük, ő a Heves megyei Szentm...-ról abonyban. Életútja, munkásvaló. (Sajnos a bejegyzés nem olvasható, Tarnaszentmária a legvalószínűbb) sága teljes mértékben ismert.
Harmincnégy évig igazgatta a
Gyermekei:
települést, (1886-1920) meg- Borbála megkeresztelve: 1829.11.23. Füzesabony
- János Gáspár (főjegyző Füzesabony) megkeresztelve 1832.06.02. határozta fejlődését, mondhatnánk úgy arculatot kapott.
Füzesabony
Édesapjától vette át az iskola
- Ferenc József, megkeresztelve: 1834.06.11. Füzesabony
ifj. Papp János (Forrás: Sziklai János)
bővítését, a Mátyás király úton.
- Mária Rozália, megkeresztelve: 1839.02.20. Füzesabony
folytatás az 4. oldalon
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Mérföldkő ezen időszak, hiszen a vasút már
nagy részében kiépült hivatalba lépésekor
Hatvan-Miskolc és Eger-Füzesabony között,
de Füzesabony és Debrecen között csak
1891. év augusztus 5-én lett átadva, az ő
hivatali ideje alatt. Egyéb nagyobb községre
jellemző változás nem volt tapasztalható.
Számos jótékony hatás érte közvetlenül a
századforduló környékén a települést. A
kelet-nyugati és az észak-déli országrészek
összeköttetése kapcsán mind az átmenő,
illetve a megtelepülő ipari fejlődés éreztette a pozitív változást. A személyforgalom is nagyban megugrott így ismerté vált
Füzesabony neve az ország többi részén.
1896-ban a község önerőből megépítette az
1848-as hősi emlékművet. 1897-ben megalapította, létrehozta az Önkéntes Tűzoltó
Egyletet! A pétervásárai járásban tűzoltó
felügyelő volt. A vasút megjelenése a munkanélküliséget felszámolta, előtte sok napszámos csak az ország távoli vidékein kapott
munkát, ugyanis nem volt előtte olyan gaz1902-ben építette ifj. Papp János főjegyző: postahivatalként és lakóházként
dasági ipar, (helybeli vagy ipari telep) amely
funkcionált, jelenleg a Körzeti Földhivatal épülete.
felszívta volna ezt a vándorló réteget. Így
vált a községben közel 200 családnál biztos
jövedelemforrássá a vasút.2 1902/1903 telén alakult meg Füzesabonyban
a Hangya szövetkezet. Ezek nem helyi kezdeményezésűek voltak, a mezőgazdasági életet próbálták fellendíteni, felvásárlással és értékesítéssel
foglalkoztak.3 Az ismertségnek köszönhetően a község évente 4 országos
vásárt tartott állatfelhajtással, ezen kívül hetente egyszer kirakodó vásár
rendezésére volt jogosult. 1906-ban Heves vármegye lakossága itt rótta
le kegyeletét a Rákóczi hamvak előtt. 1911. év október 02-án megnyílt a
telep első három utcája, majd folytatódott újabb 209 házhely kiméréssel.
Szintén ebben az évben villanyvilágítással látta el falut. 1914 előtt, új községházát épített, az első világháború alatt igazgatta a települést. 1917-től
a Füzesabonyi Takarék Szövetkezet alelnökeként tevékenykedett. Ő már
egy másik főjegyzői sírban nyugszik, ha megfelelő fedezet áll rendelkezésre régi pompájába vissza lehetne állítani!
Nem folytatom tovább az érvek felsorolását, legközelebbi élő hozzátartozók már csak az ükunokák vannak. Személyesen beszéltem egyikkel ők nem
kívánják felújítani ezt az emlékművet, de valamennyi pénzt adott esetben
szándékoznak adni. Saját véleményem szerint ezt a füzesabonyiaknak kell
megtenni összefogással! Meg tudjuk csinálni!
Tudom ebben a nehéz időszakban elsősorban az élőkön kell segíteni, de
ha megtekintik a fotót, akkor láthatják, maga a sírkő kissé meg van dőlve,
szerintem már megérett a felújításra!
A Papp családi sírral kapcsolatban lehet valakinek egy a sok közül, viszont
nekem az első. Úgy gondolom, megérdemlik ezt, hiszen ők hárman közel 90
évig vezették az akkori községet! Füzesabony főjegyzőiről bővebben lehet
majd olvasni a 150 év Füzesabonyban című könyvsorozatban.
Gondolataimat egy Márai Sándor idézettel zárom, mely Az igazi című
könyvben található, éppen Füzesabonyról van szó.
Ifj. Papp János főjegyző síremléke 1945 előtt
„…Az összes Kovácsnék és Kovács urak ezt mondják, a világ teremtése óta.
S, ha a vonat elindul, ezt mondják: „Elindult”. S, ha a vonat megáll Füzesabonyban, ők ezt mondják, nagyon komolyan és ünnepélyesen: „Füzesabony”. S mindig igazuk van. S a világ olyan felfoghatatlanul aljas és reménytelen, mert a 1 Forrás: 1848-as nemzetőrök Heves és Külső- Szolnok vármegyében. Szerkesztette:
közhelyeknek mindig igaza van, s csak a lángész és a művész mer fricskát adni Bán Péter. Összeállította, bevezetéssel, jegyzetekkel ellátta: P Kovács Melinda, Kozma
a közhelynek, feltárni a közhelyben, amit halott és életellenes benne, megmu- György Bertalan és Szabó Jolán. Eger, 1999.
tatni, hogy az illedelmes és tételes Kovács úr féle igazság mellett van egy másik, 2 Misóczki Lajos: Mátrai Tanulmányok Gyöngyös. A tőkés agrárfejlődés gondjai
Füzesabonyban és környékén 1867-1945. között 238p
örökké, s ez a másik igazság tótágast áll és fütyül Füzesabonyra…..”
Felajánlást tehetnek: személyesen, a +36204919433-as telefonszámon, 3 Misóczki Lajos: Mátrai Tanulmányok Gyöngyös. A tőkés agrárfejlődés gondjai
vagy az OTP-nél vezetett 11773391-01404823 Lakossági Bankszámlaszámon. Füzesabonyban és környékén 1867-1945. között 239p
Bocsi János
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Kedves Füzesabonyiak!
Karácsony Gergely a füzesabonyi polgárokhoz
Történelmi feladat előtt állunk: újra kell egyesítenünk Magyarországot. A járvánnyal, a gazdaságiszociális válsággal és a hatalom visszaéléseivel meggyötört hazánkat kell újraegyesítenünk.
Újra fogjuk szervezni a közös életünket, és csakis Önökkel közösen tudjuk berendezni az új,
igazságos és békés Magyarországot. Sorsunk most azon múlik, hogy számíthatunk-e egymásra.
Nem kell mindenben egyetértenünk, de fontos közös nevezőket találnunk, amelyek összekötnek,
nem pedig elválasztanak bennünket. Ha egyetértünk abban, hogy ne a leggazdagabbak kapják
a legtöbbet a közösből, akkor ugyanazt akarjuk. Akkor összetartozunk. Ha egyetértünk abban,
hogy minden embernek joga van a tisztességes munkához és a biztonságos megélhetéshez, akkor
összetartozunk. Ha egyetértünk abban, hogy minden gyereknek jár az esély, hogy szorgalma és
tehetsége szerint előbbre jusson és felemelkedjen, akkor összetartozunk. Ha osztozunk az idősek
iránti felelősségben, és több támogatást, nagyobb biztonságot akarunk nekik nyújtani, akkor
összetartozunk. Ha a helyi kiskirályok uralkodása helyett a jog uralmában hiszünk, összetartozunk.
Akkor is így van ez, ha én Budapesti politikusként írom, Ön pedig Füzesabonyi polgárként
olvassa ezeket a sorokat. Így van, mert én egy még kisebb településről, egy apró kis faluból
származom. Édesanyám egyedül nevelt minket, sok munkával, erős hittel és végtelen
szeretettel. És sosem feledem, hogy honnan jöttem, és mit hoztam hazulról.
Azt a hitet, hogy igenis lehet tehetséges egy gyermek akkor is, ha szegény. Azt a meggyőződést,
hogy érvényesülhet valaki tisztességesen. Azt az elszántságot, hogy nap mint nap küzdeni kell az
álmainkért, legyenek azok akármennyire távoliak. És azt a felelősséget, hogy ha nekem sikerült
elérnem a céljaimat, akkor kutya kötelességem ebben segíteni másoknak is. Ezért lettem politikus.
És ezért vállaltam el, hogy Magyarország miniszterelnöke legyek.
Most ősszel az ellenzéki szavazók választhatnak az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltjei
közül. És egy vagyok Magyarország azon polgárai közül, akik értik, mert ismerik a vidéken
élők igazi gondjait. Sok tekintetben jobb az élet egy vidéki kisvárosban, mint Budapesten
– de sok tekintetben küzdelmesebb. Kevesebb a lehetőség a munkára. Ritkább a jól fizető
állás. Több fiatal vándorol el innen, és több idős ember marad támogatás nélkül.
Az én célom az, hogy Magyarországon egyformán békés, biztonságos és
kiszámítható élete lehessen mindenkinek. Hogy mindenki megtalálja a számítását
ott, ahová született, de megkapja a szabadságot hogy elérhesse, amit akar. Hogy
ne kelljen a napi megélhetésért se megalkudnia, se meghunyászkodnia.
Magyarország ma nem ilyen hely.
Azért nem, mert a Fidesz a közjó szolgálata helyett saját kiváltságosok szolgálatába
állította az államot. A hatalom számukra a pénz forrása, a pénz pedig a még több
hatalomé. Ma 1 százaléknyi kiváltságos uralkodik a 99 százalékos többség felett.

Mi pedig végre változtatunk ezen! Igen, mi, én, ön, és a hozzánk hasonló emberek. Mindazok,
akik nem tekintik változtathatatlannak a világot. Akik nem hajlandók elfogadni a Fidesz
kínálta szolgaságot. Akik büszkén és szabadon akarnak élni. Akik biztonságban akarják
tudni a saját és gyermekeik megélhetését. Akik szeretik a hazájukat, és kikérik maguknak,
ha ezt mások kétségbe vonják. Akiknek elege van mindabból a tisztességtelenségből,
amit az elmúlt években a Fidesz az országgal és a polgáraival szemben elkövetett.

(fizetett politikai hirdetés)

Sokan gondolták azt az elmúlt években, hogy a dolgoknak ez a rendje. De nem. A dolgok rendje
nem az, hogy néhány hatalomittas ember dönt az egész ország sorsa felett. A dolgok rendje
nem az, hogy önkényesen megváltozatják az életünk szabályait, és arra köteleznek minket,
hogy szolgalelkűen kövessük azokat. A dolgoknak nem az a rendje, hogy a rájuk bízott vagyont
maguknak és a családtagjaiknak játsszák át. Ez nem a dolgoknak a rendje. Ez a Fidesz világa.

folytatás az 6. oldalon
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Ezek az emberek alkotják a 99 százalék mozgalmat. Azért hívtam létre ezt a közösséget, hogy ne a
pártok és a pártoskodás mentén szervezzük a dolgainkat, hanem emberek és az emberség köré. És hogy
minél többen, minél erősebbek legyünk, függetlenül attól, hogy korábban melyik pártra szavaztunk.
És ha egyetért velünk, közénk tartozik ön is. Ön is képes beleszólni az ország
dolgaiba. Együtt tudunk változtatni a dolgok menetén. Közösen megdönthetjük az
1 százalék uralmát. Megszabhatjuk, hogy milyen ország legyen a hazánk!
Ehhez nem kell más, mint választani elsőként ősszel az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közül.
Másodikként pedig jövő tavasszal választani a Fidesz és az ellenzék kínálta világ között.
A Fidesz után pedig igazságot teszünk. Egy olyan Magyarországot építünk, ahol senkinek nem kell
nyomorognia, ahol sokkal könnyebb felemelkedni, és nehezebb lecsúszni. Ahol az öntudatos európai
értékválasztással együtt jár a nemzet együvé tartozásának szolgálata. Ahol a szabadságot és a biztonságot
az alkotmányos jogállam szavatolja, ahol a demokrácia intézményei erősebbek az erőszakos politikusoknál.
Olyan országot, amelyben mindenkinek helye van. Ahol nem a kiváltságos 1 százalék,
hanem a tisztességes 99 százalék igazsága érvényesül. És amelyben Önnek, Füzesabony
egy polgárának ugyanannyi a szava, az esélye és a joga van, mint bárki másnak.
(fizetett politikai hirdetés)

Én az ország nagyon sok polgárával közösen azon dolgozom, hogy a jövő
ilyen legyen. Arra kérem, hogy csatlakozzon hozzánk Ön is!

(fizetett politikai hirdetés)

Köszönöm!
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