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Tisztelt Olvasó!
A Füzes Krónika első idei számában először is Szebb 
és Boldogabb Új Esztendőt kívánok, mint amilyen a 
tavalyi volt! A magyarság rendszerváltás utáni idősza-
kának talán legnehezebb és legrosszabb esztendejét 
zártuk le 2021 decemberének végén. Ennek egyik fő 
oka a Covid-19 vírus és annak közvetlen, valamint köz-
vetett következményei voltak.  Ennek kapcsán sajnos 
gyorsan sikerült megint kettéosztania az embereket a 
Fidesznek – most az oltott és vele szemben az oltat-
lan a trendi a Kormányzati intézkedések és kommuni-
káció miatt. Több munkakörben kötelezővé tették az 
oltásokat, minek következtében több egészségügyi 
dolgozó és pedagógus sok más területen dolgozóval 
elhagyta a munkahelyét és így több esetben kaotikus 
állapotok alakultak ki.  Egyre jobban forr az indulat 
és az elkeseredettség nagyon sok honfitársunkban, 
emberi kapcsolatok, életek mentek tönkre tavaly tö-
megesen, zárkózottá - depresszióssá váltak többen és 
bizony anyagilag már az utolsó tartalékait is felélte és 
kilátástalan helyzetbe került rengeteg magyar, hiszen 
a létminimum alatt él számtalan ember az országban. 
Ugyanakkor felsőbb körökben, napi szinten folynak a 
korrupciós ügyek, célzott helyekre mennek a milliárdok 
és kialakult egy olyan dúsgazdag réteg (a felső Kor-
mány közeli elit), akik nem akarják és talán már nem is 

tudják felfogni azt, hogy mik valójában az átlagember 
napi problémái Magyarországon!  A médiákban gyak-
ran folyamatos az agymosás annak érdekében, hogy a 
valós problémákról eltereljék az emberek figyelmét. 
Sajnos, ha valaki sokáig hall – lát – olvas valami va-
lótlan állítást, esetleg hazugságot, akkor előbb-utóbb 
hajlamos azt részben, vagy teljesen elhinni (tisztelet a 
kivételnek)! A Fidesz kommunikáció ezt mindig ügye-
sen és hatásosan alkalmazta.

Füzesabonyban-kicsiben tapasztalhatók a nagy 
országos történések. Óriási probléma az egészségügy 
most városunkban, a háziorvosi ellátás terén kaotikus 
állapotok alakultak ki, egyetlen stabil pont város szin-
ten Weisz doktor, akit viszont nem lehet klónozni és így 
korlátozottak az ő lehetőségei is. Az Egészségügyi Köz-
pontban a Pro-Labor Kft által működtetett vérvétel is 
megszűnt váratlanul azonnali hatállyal, ami óriási fel-
háborodást és kétségbeesést váltott ki a betegek köré-
ben. Szerencsére a vér levétele a Füzes Krónika lapzárta 
előtti információi szerint ismét elindul február 7-én, a 
vérvételi pont az Egészségügyi Központban, az analízis 
pedig az egri Markhot Ferenc Kórház (MFKH) Központi 
Laboratóriumában Egerben történik majd (forrás: Fü-
zes Hírek).  A teljes városközpont fel van túrva, a napi 
közlekedés gyakran elég problémás a Rákóczi – Arany 

utak környékén és esetenként más irányokban is. Rész-
letesebben ezen problémákról Bocsi János szerkesztő 
társam, az ÖFE alelnöke ír az 1-2. oldalon. 

Az április 3-ra kiírt parlamenti választások kapcsán 
jelenik meg lapunk 3-4. oldalán Berecz Mátyás ország-
gyűlési képviselőjelölt bemutatkozása és programja.

Ennyi fér az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
(ÖFE) időszaki kiadványának - Füzes Krónika – 2022. 
évi első számába! 

Wenczel Árpád ÖFE elnök

Városfejlesztés
A 2000-es évek elején a szennyvíz beruházás után szin-
te minden út aszfaltos lett. Ekkor azt kérdezte a város-
vezetés a lakosságtól, hogy több gyengébb minőségű 
utat, vagy kevesebb jobb minőségű utat aszfaltozza-
nak. Döntöttek az emberek, a többet választották. Az-
óta közel 20 év telt el és így esedékessé vált a felújítás. 
Az elmúlt évben elkezdődött Füzesabonyban a „Zöld 
Város” program megvalósítása. 2017-ben 1milliárd 150 
millió forintot nyert, majd 2021. február 9-i Magyar 
Közlöny szerint újabb 800 millió forinttal gyarapodott 
a projektre fordítható pénz mennyisége. Tanulmá-
nyaim során foglalkoztam terület és településfejlesz-
téssel, valamint tősgyökeres városlakóként mindig is 
érdekelt ez a terület. Beadandó és szakdolgozatomban 
szerepeltek az előző városfejlesztési tervek, ezért úgy 
gondolom, valamilyen rálátásom van erre a részre. 
Polgármester úr szerint a beruházás közel félidejéhez 
érkezett, már az elkezdett és elvégzett munkák 
láthatóak. Helytörténészként külön figyelem a vasút-
állomás előtti terület változásait. Városunk domináns 
téglából épült épülete, műemléke, mely a XIX. század 
végén, 1893. november 24-én került átadásra a forga-
lomnak. A központi térnek a kialakítását ennek a meg-
határozó épületnek a stílusában kellene megvalósítani. 
Ez azért is indokolt lenne, mert a vele szemben lévő je-
lenlegi vasboltot szintén ugyanabban az évben 1893-
ban építették a Reichel fivérek. Most, ha rátekintünk 
a Rákóczi út házszámozás szerinti végére, egy parkoló 
tárul elénk, ez nem azt a stílust képviseli. Merjünk na-
gyot álmodni, a buszpályaudvar alatt egy mélygarázs 
kialakítható lett volna. A parkolók helyett egy szép zöld 
tér jelenjen inkább meg a Baross és az Arany János utak 
között. Autóktól elzárva, csak áruszállító gépjárművek 
behajtásával. 
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Sajnos a kényelmünk az sokkal fontosabb, mint a 
hagyományok tisztelete. A napokban éppen a Taka-
rékbank – Napcentrum előtt kerültek felbontásra a 
nemrég elkészült parkoló helyek állítólagos szintezési 
probléma miatt. Szemtanúk állítása szerint védőcső 
is a burkolat alá került, ami valószínűleg kimaradt. 
Állítólag már 3 hónap telt el azóta, hogy a műszaki 
ellenőr jelezte a hiányosságot és a kivitelező csak most 
végezte el a helyreállítást. Itt már zöld központi tér 
nem valósul meg. De az erre a területre ültetett növé-
nyek fejlődése sem biztosított a zúzott kővel tömörített 
területen, ahol a felső rétegre termőföldet hordtak. 
Jelen állapot szerint forgalomtechnikai szempontból 
egyirányúvá kellene tenni a Rákóczi út Baross és Arany 
János út közötti szakaszát, ezt azzal indoklom, hogy a 
parkoló autók tolatása balesetveszélyt idéz elő. Minden 
nap járok ezen a területen, még akkor is ezt javaslom, 
ha 7 méter széles lesz az út. 

Sokak kérését tolmácsolom a Rákóczi úton, hogy 
az egyik oldalon az építkezés ideje alatt végig lehessen 
menni a járdán, mert a gyalogosok is kénytelenek az 
úttesten közlekedni az autók és a dolgozó munkagé-
pek között. Szerencsésebb dolog lenne összehangolni 
a munkákat, ne kelljen ugyanazt a területet többször 
felbontani különböző szolgáltatók vezetékei miatt. Az 
is nagy probléma, hogy az 50 éve lefektetett ivóvízhá-
lózat - mely vascsőben van -cseréje nem történik meg.  
Rákóczi úti lakosként meglepett az árok mélysége a 
páros oldalon, de a piacon a fedett tető magassága is 
igen fura, mert nem véd a naptól az esőtől és a széltől 
sem. Jelen állás szerint több zöld területe nem lesz a 
városnak ezzel a beruházással!

Úgy érzem, helytörténészként meg kell, szólaljak 
a tájházzal kapcsolatban. Nagyon örülök neki, hogy 

végre Füzesabonyban is 
lesz egy ilyen! Sajnála-
tos, hogy a településünk 
egyetlen kastélyában ipari 
tevékenység folytatódik és 
magántulajdonban van. 
Szerencsésebb lenne egy 
más funkciót találni, mely 
szolgálhatná a füzesabonyi 
helytörténet bemutatását, 
vagy kulturális célokra való 
hasznosítását. Ennyi kitérő 
után visszatérek az eredeti 
témára. A 2021-es Füzes 
Fesztiválon bemutattam, 
milyen tájházat képzelek 
el. Ennek apropója az volt, 
hogy az önkormányzat vá-
sárolt a templom mellett 
egy olyan lakást erre a cél-
ra, ami saját és mások véle-
ménye szerint alkalmatlan 
erre a feladatra. Felmerül 
bennem a kérdés, milyen 
alapon lett ez kiválasztva, 
hiszen állapota miatt le-
bontásra vár. Szerencsére 
módosult az önkormányzat 
véleménye és egy újabb 
lakásvásárlásra került sor a Kulacs Vendéglővel szem-
ben. Könnyű helyzetben van az, aki átalakítja. Dr. 
Bakó Ferenc etnográfus, néprajztudós, a Dobó István 
Vármúzeum volt igazgatója Füzesabonyban végzett 
leletmentést 1958 - 1959-ben. Rengeteg fotó készült, 
jól rekonstruálható hogyan éltek elődeink. Ezért állok, 

érthetetlenül miért kell főállásban alkalmazni valakit 
ennek kialakítására. A költség megtakarításra tekin-
tettel a kiállításom anyagát és egyéb kutatásaimat 
térítésmentesen felajánlom erre a célra! Bízzunk a 
mihamarabbi megvalósításban!

Bocsi János 

Sürgős megoldást igényel a 
füzesabonyi vérvételi labor

Füzesabonyban 1992-től működik a vérvétel, önkormányzati fenntartással. 2000. ja-
nuár 1-én privatizálták, mert nagyon veszteséges volt. Ez a szerződés élt a mai napig 
a Pro Labor kft-vel. Közel 30 évig működött a labor Füzesabony és 17 település legna-
gyobb megelégedésére. Az elmúlt évben meghalt a kft vezetője, az üzemeltetést fia 
vette át. Édesapja szívvel- lélekkel és jó szervezéssel irányította a labort, ellenben az 
utód sokkal racionálisabb vezetési stílust alkalmazott. Ezért október 1-én bevezetésre 
került az előjegyzés, ennek oka az volt, hogy egy napra leosztva meg van, mennyi vért 
vehetnek le az ott dolgozók. Az állam csak meghatározott mennyiséget finanszírozott. 
Minden lehetőséget megragadtak a fennmaradás érdekében, ezért covid betegséggel 
kapcsolatos antitest vizsgálatot is végeztek. Próbálták rábeszélni a háziorvosokat a cél-
irányos vérvételre, mert ez jóval olcsóbb megoldás és nekik sem termel veszteséget. 
Sokáig négy fővel, 3 szakdolgozó és egy takarító személyzettel működött. Az OEP finan-
szírozásból nem lehetett fejleszteni és béreket emelni, ezért elsőként a takarító, majd 
december elején egy szakdolgozó távozott. Még így is a két fő szakdolgozó hősiesen 
állta a betegek rohamát. A központosítás elindult, ez azt jelenti, hogy a kis vérvételi 
helyeket, melyek veszteséget termelnek, átszervezik. Helyben csak a vért veszik le és 
utaztatják a központi laborba, ahol korszerű eszközökkel bevizsgálják. Sajnos a finan-
szírozás hiányossága miatt várólisták alakultak már más egészségügyi területen, ez vár 
a vérvételre is. A szakdolgozók sokkal több megbecsülést, fizetséget érdemelnek, mert 
életek sorsa van a kezükben. A bezárás előtt még egy szakdolgozó távozott, ezért kellett 
felszámolni, mert létszámuk egy főre apadt. Mindenkit meglepett, hogy január 31-én 
megszűnt a vérvételi lehetőség Füzesabonyban. 

Várólisták már a 2010-es évek előtt is keletkeztek, de az elmúlt 12 évben 2/3-al kor-
mányzó párt (Fidesz) megreformálhatta volna az egészségügyi rendszert, de ez sajnos 

elmaradt, az OEP pedig nem kellően járul hozzá a különböző beavatkozásokhoz. Maga 
a finanszírozás hiánya sem új keletű, a rendszerváltás óta lépcsőzetesen vonják ki az 
egészségügyből a pénzt. A jelenlegi kormány fokozatosan csökkenti az egészségügy-
re fordítható GDP arányos részét, ez 2017-ben 6,6% volt, a rendszerváltás utáni évek 
legkevesebbet finanszírozott egészségügyi költségvetése. Ezért egyre jobban tért hódít 
a magánegészségügy. A 2020 elején kezdődött covid járvány miatt is sokan a magán-
egészségügyet választják, mert ellátatlanok maradnának. Sajnos van, akinek egysze-
rűen nincs ideje kivárni a várólistát, értem például a rákos betegekre. Tudom szüleim 
révén, itt mennyire fontos a gyors felismerés és beavatkozás! De tudok olyan betegről 
is, aki már több mint egy éve vár műtétre, ennek hiánya miatt akár a munkahelyét is 
elvesztheti. A kórházakban és szakellátásban dolgozó orvosok bére valamelyest rende-
ződött az elmúlt évben, de az ápolók és különböző szak- és egyéb ápolásban dolgozó 
emberek fizetése nem emelkedett, az infláció pedig nagymértékben meglódult. A Fi-
desz Kormány jelenlegi politikája azonban nem utal a megoldásra. 

2021 decemberében közel 260 millió Ft-ot nyert az önkormányzat az Egészségügyi 
Központ felújítására és eszközbeszerzésre. A füzesabonyi példa is mutatja, hiába van 
eszköz, ha a személyi feltételek hiányosak. Közel tíz éve teljes felújításon ment át az 
Egészségügyi Központ, ezért engem meg is lepett a nyertes pályázat. A háziorvosi rend-
szerben országos szinten hasonló a helyzet, mint Füzesabonyban, itt is ketyeg a „bom-
ba”, mely intézkedést igényel! A mai világban az egészségügy sajnos nem a betegekről, 
hanem a pénzről szól.

Lapzárta előtt érkezett a hír, hogy 
megoldódni látszik Füzesabony és a 17 
település vérvételi problémája! Ismételten 
van lehetőség Füzesabonyban vérvételre. 
Önkéntes véradóként elmondhatom ez egy 
bizalmi állás beteg és dolgozó között.

Bocsi János

(folytatás az 1. oldalról)
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BERECZ MÁTYÁS
Berecz Mátyás vagyok, 50 éves, 
történész, tanár és az egységes 
ellenzék közös országgyűlési kép-
viselőjelöltje. Tősgyökeres Heves 
megyei vagyok, édesapám családja 
sarudi, édesanyám horti származá-
sú. Engem hosszú évek óta minden 
Egerhez köt: itt érettségiztem, itt 
találtam munkát, itt alapítottam 
családot. Történész diplomám 
megszerzése után a Dobó István 
Vármúzeumban dolgoztam muze-
ológusként, 2012 és 2018 között 
pedig az intézmény igazgatójaként 
szolgáltam a várost. Alapító tagja 
vagyok az Egri Vitézlő Oskolának, 
amely 25 éve főszereplője az egri 
vár történelmi fesztiváljainak és 
az Egri csillagok című musicalnek. 
Történészi és hagyományőrző 
munkám mellett, 2018-tól képvi-
selői megbízatásomig, önkéntes 
területvédelmi tartalékosként, 
hadnagyi rendfokozatban, a heves 
megyei területvédelmi zászlóaljnál 
teljesítettem szolgálatot. Az utób-
bi években sok más intézményhez 
hasonlóan a vármúzeum is a helyi 
Fidesz hatalmi játszmáinak színte-
révé vált, ezért igazgatói megbíza-
tásom lejárta előtt elhagytam az 
intézményt. Egy évig a Heves Megyei Levéltár-
ban dolgoztam, az ottani munkám során sok 
önkormányzati hivatallal kerültem kapcsolatba. 
A politika mindig is az életem meghatározó 
része volt, 2019 és 2021 között alpolgármes-
teri tisztségben, jelenleg pedig képviselőként 
tevékenykedem az egri önkormányzatban. Mú-
zeumigazgatóként és katonai hagyományőrző-
ként arra tettem fel az életemet, hogy nemzeti 
örökségünket ápoljam, megőrizzem az utókor 
számára. Többek között ezért fogok dolgozni a 
körzet országgyűlési képviselőjeként is.A Travelife Magazin munkatársát, Christine Cunanant tanítom vívni 

(Fotó: Szinok Gábor)

Régészeti feltáráson Dobó István sírjánál, 
Dobóruszkán. (saját felvétel)

Tartalékos katonaként éleslö-
vészeti gyakorlat után (saját 
felvétel)

Párommal és családom leghangosabb tagjá-
val, Csipivel (saját felvétel)

Az Egri csillagok című film főszereplőivel Mohorán, a film forgatásának 50. évforduló-
ján (Forrás: Tolnay Klári Emlékház, https://www.facebook.com/tolnayklarimuzeum/
photos/1710470912360387) 

Az Egri Végvári Vigasságokon Kovács Istvánnal, azaz Bornemissza Gergellyel. 
(Fotó: Szinok Gábor)
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Berecz Mátyás segít megoldani!
Az ellenzéki összefogás országgyűlési képviselőjelöltjeként fontosnak tartom a vidéki települések további 
fejlesztését. Megválasztásom esetén támogatni fogok minden olyan projektet, ami a térség élhetőségét, 
versenyképességét javítja. Kiemelt feladat a közlekedési infrastruktúra további javítása, bővítése. A Zöld Város 
programmal, a belvárosi területek rehabilitációjával sokat haladt előre Füzesabony, javult a kulturált autós és 
gyalogos közlekedés helyzete. Meg fogjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy ez a program a város más területein 
is megvalósulhasson. Füzesabony évszázados problémája a két városrész közötti megfelelő összeköttetés 
megteremtése. A tervezés alatt álló új felüljáró megvalósítását az új kormánynak is támogatnia kell, ugyanakkor 
fontos szempont, hogy a csomópont a forgalom szempontjából is megfelelő helyen legyen, a város keleti végén!. 
Országos kérdés a közbiztonság helyzete és a rendőrhiány. Vidéken ezt a problémát kiemelten kell kezelni. 
Meg kell oldani, hogy legyen elegendő számú járőr, és legyen elegendő számú körzeti megbízott a kisebb 
településeken is. Nagy gondot jelent a rengeteg betöltetlen háziorvosi praxis, az egészségügyi dolgozók hiánya, 
ami Füzesabonyban is érezhető. Ezen a helyzeten is javítani kell. Az ellenzéki összefogás kiemelt programja a 

tönkretett állami egészségügy helyreállítása és a szociális ellátó rendszerek fejlesztése. 
A gazdasági versenyképesség növelése érdekében fontos az ipari park fejlesztése, de a korlátozott munkaerő-
kapacitás miatt a lehetőségek behatároltak. Ezen fog segíteni az ellenzék önkormányzati bérlakásprogramja, ami 
a kisebb városokat is vonzóvá fogja tenni a szakképzett fiatalok számára. Kiemelném még a panel lakások és 

családi házak szigetelését, ezzel is csökkentve a háztartásokra nehezedő energia árak emelkedését. 

Támogatom a tömegsport infrastruktúrájának fejlesztését, aminek egyik eleme az uszoda lehet.
Egészséges életmód kialakítását már gyermekkorban el kell kezdeni, ezért erre ez a  legjobb megoldás.  

Füzesabony régi vágya válhat valóra ezzel! 

A fenntartható jövő érdekében szorgalmazni fogom a helyi közösségi közlekedés fejlesztését, a Füzes-
abony-Eger szárnyvonal elővárosi, városi vasútvonallá alakítását. Azon fogok dolgozni, hogy a vasútvonal 
összekötő szerepe növekedjen a két turisztikai régió, Eger és a Tisza-tó között. Elsődleges fontosságúnak 
tartom a környezetvédelmet, a zöld környezet kialakítását, nem csak a városokban, hanem vidéken is. Az 
élhetőbb környezet kialakítását egy faültetési programmal fogom támogatni, amellyel növelnénk a lombos 

fák mennyiségét, javítva ezzel a levegő minőségét és a lakosság közérzetét.
Kollégáimmal hetek óta járjuk a vidéki településeket, hogy beszéljünk a lakosokkal, polgármesterekkel, 
megismerjük a helyi problémákat, igényeket. Országgyűlési képviselőként azon leszek, hogy a jövőbeni 

fejlesztések a helyi közösség érdekeinek figyelembevételével, az itt élők hasznára történjenek. 
Berecz Mátyás

Aláírás gyűjtés: 2022. február 12. (szombat) 9-17 óráig Coop előtt 
2022. február 19. (szombat) 9-17 óráig Coop előtt.

Berecz Mátyás utcafórumot tart Füzesabonyban a Coop előtt 
2022. február 19-én (szombat) 9-11 óráig.

Dobrev Klára utcafórumot tart Egerben a Dobó téren,  
2022. március 28-án (hétfőn) 17 órától.

Gyurcsány Ferenc utcafórumot tart Füzesabonyban, a 
Vasútállomás előtt, 2022. március 3-án (csütörtökön) 17 órától.
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