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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasó!
Több nagyon fontos dolog is foglalkoztatja honfitársainkat napjainkban itthon és külföldön egyaránt.
Az orosz-ukrán háború rengeteg bonyodalmat,
szörnyűséget, pusztítást, nyomorúságot és válságot
okoz – amiben valamennyien bíztunk, hogy elkerülhető lesz –, de sajnos nem így történt! Európa és a
Világ még ki sem heverte a Covid-19 okozta nehézségeket és megtörténtek keleti szomszédunknál az
összecsapások, eldurrantak az első ágyúlövések és
rakétatámadások. Senki sem tudja, hogy mikor és
milyen formában ér véget a küzdelem Ukrajnában,
csak bízni lehet elsődlegesen a két markáns oldal
politikusainak józan eszében, hogy félre téve az
önös érdekeiket, indulataikat – inkább a megbékélés irányába mozdulnak el minél előbb!
Hazánkban választásokra készül, ismét az ország április 3-án. Döntenünk
kell, hogy még egyszer a jelenlegi Kormány folytathassa tovább „kisded játékait”, vagy pedig a több párt összefogásából létrejött ellenzéki koalíció kapjon
lehetőséget a kormányváltásra és az általuk ígért pozitív elképzelések megvalósítására, kivitelezésére. Hatalmas a tét – „itt a lét a tét”! Az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület nevében kérem, hogy a választásra jogosultak közül
minél többen menjenek el
voksolni azokra, akik az elkövetkezendő években képviselik majd a Parlamentben a magyar lakosság és
az ország érdekeit!
Március 15-én az ÖFE
nevében az idén Wenczel
Árpád ÖFE elnök és Gulyás
László volt polgármester helyezték el a tisztelet és az emlékezés virágait a
városi ünnepségen a telepi emlékműnél. Nemzeti ünnepünk során zajlott az
élet az ország településein, legfőképpen Budapesten. Ezekről jelenik meg Bocsi
János és ifj. Bánik Eduárd cikke lapunk 1-2., illetve 6. oldalán. A 3-5. oldalon
a Kolumbán kastély történetéről ír Bocsi János és szintén az ő összeállításában
tájékoztatja a Füzes Krónika Olvasóit aktuális Hírekről. A Füzes Krónika 2022.
február 11-én megjelent időszaki kiadványának 3-4. oldalán már bemutatkozott Berecz Mátyás, akinek a kiemelt fotója is megtalálható a 6. oldalon - Ő a
Heves megyei I. számú választókörzet ellenzéki összefogás által támogatott országgyűlési képviselő-jelöltje. Végül, de nem utolsó sorban egy minta alapjául
szolgáló Szavazó lap is megtekinthető lapunk zárásaként.
Kérem, hogy legjobb tudásuk szerint, bölcsen döntsenek április 3-án a szavazó fülke magányában a voksolásuk során!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Választás 2022
Lassan a kampány finiséhez fordul a választás, az ellenzék és a jelenleg hatalmon
lévő kormánypárt erői egymáshoz feszülnek. Ezt beárnyékolja a szomszéd országban
(Ukrajna) dúló háború. Megindult a menekültáradat észak-keleti szomszédunktól,
mely a határ közeli önkormányzatokra nagyon nagy terhet ró. A magyar emberek
mindent megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak az elesetteknek. Civil szervezetek
és magán személyek kezdtek gyűjtésbe, hogy élhető körülményeket tudjanak biztosítani részükre. Lassan 12 éve regnáló hatalom szembekerült egy valós ellenséggel,
ami ellen tényleg küzdeni kellene. Történelmi tanulmányaim során megismertem
Kállay Miklós kormányának „hintapolitikáját”. Ez a II. világháborúban történt: Kállay miniszterelnök a német és a nyugati hatalmak között próbált lavírozni, kereste
a közép utat. Megjegyzem nem sikerült neki. Most is hasonló a szituáció: nyugatot
vagy keletet választjuk, sajnos középút, az nincs! Magyarország nagyon kicsi ahhoz,
hogy önállóan meg tudja védeni magát egy agresszorral szemben. Tehát a választás
is erről szól! 1999. március 12-én NATO, 2004. május 1-én pedig az Európai Unióhoz
csatlakozott Magyarország, mindkét esetben népszavazással! Ezen gondolat mentén
szinte egyértelmű nekünk Európához kell csatlakoznunk, mint ahogy Szent István
tette. Ezért a szavazólapon feltüntetett Egységben Magyarországért pártszövetség (DK, JOBBIK, LMP, MOMENTUM, MSZP, PÁRBESZÉD) listájára és egyéni jelöltjeire
adják le voksaikat!
Magyarország gazdaságpolitikája, a Matolcsi György által vezetett jegybank
a háború előtt sem tudta kezelni az inflációt, erre a háború csak rátett. Egyes építőanyagoknak napi ára van, de az élelmiszer árak is hetente változnak, nincs egy
megnyugtató stabilitás, ez csak a kormány kommunikációban történik meg. Az
ellenzékről pedig összevágott anyagokat tesznek közzé, ami nem fedi a valóságot!
A gazdasági folyamatokkal hosszútávon nem lehet szembemenni, nem lehet mesterségesen lenyomva tartani az árakat és a rezsit, mert a többi ár száll el! Nem lehet
(folytatás az 2. oldalon)
hitelből osztogatni, eladósítani az egész államháztartást,

(folytatás az 1. oldalról)

mert megérzi az ember. Sajnos azok, akik ezeket a felelőtlen döntéseket hozzák, ők
már bebiztosították magukat, jó alaposan mindenre felkészültek. Valószínű nem a
bérből és fizetésből élőkhöz, a nyugdíjasokhoz, a közalkalmazottakhoz, stb. tartoznak. Orbán Viktor 2008-ban a parlamentben mondta: „Az a Miniszterelnök, akinek a
kormányzása alatt az EURO 300 forint fölé emelkedik, NEM TUD KORMÁNYOZNI ÉS LE
KELL MONDANIA”, már 400 fölött is volt az euró......
Tanáraink mellett viszont kiállunk, mert ha ők nem lettek volna - írni, olvasni,
számolni sem tudnánk. Egy gyermek életében meghatározó lehet, mint esetemben
is, a pedagógus személyisége, tudása. Ugyanúgy együtt érzünk az egészségügyi
alkalmazottakkal és a szociális ellátásban dolgozókkal, valamint a mozdonyvezetőkkel! Meg kell fizetni a dolgozó embert, nem Népkonyhát kell nyitni és zsákos
krumplit osztogatni. A Heves Megyei Hírlap Házunk Tája kiadványa szerint minden
rendben van a választókörzetben. Már a megyei napilapot is gátlástalanul igénybe
veszik kampány célra. A megfélemlítés az folyamatos, most érkezett a hír lapzárta
előtt, hogy az újságjainkat sem hordhatják ki a reklámújság terjesztők.
Önkormányzatok helyzete sem rózsás. A helyi iparűzési adók felezésével nagyon
sok pénztől esnek el, kompenzálni viszont elég szelektíven szoktak. A covid miatti intézkedések is sokat kivettek a helyi büdzséből. Közmeghallgatást több helyen
tartottak, de ez itt helyben nem valósult meg. Igen időszerű lenne a lakosságot
megkérdezni, hogy hol is épüljön felüljáró, de egy népszavazás kiírása lenne a
legmegfelelőbb.
Mindig is szívügyem a városfejlesztés, erről már a véleményemet leírtam az előző
Füzes Krónikában. Zöld Város projekt 2017-ben 1 milliárd 150 millió forintról indult,
2021-ben kapott még 800 millió forintot. Önkormányzatunk ismét többletköltségekre hivatkozva 145 millió forintot kér a kiadások fedezésére. Ha összeszámolom ez
2 milliárd 95 millió forint. Reméljük
ennyi pénz már elég lesz a befejezéshez! Az elmúlt években több
út és járdaszakasz megújult városunkban, de már az elhasználódás
jelei mutatkoznak, megsüllyedve,
repedezve vannak, sőt járdák esetében a fű is kinőtt az aszfalt között.
De legutóbbi munkánál a kivitelező
elfelejtette kiemelni a szennyvíz
aknatetőket...

Kérdezhetném, mint a legendás spotriporter „Hová tűnt Damon Hill”? Hová tűnt
a Compact Dynamics Kft. az Ipari Parkból? A Füzes Krónika szerint „még 2018-ban
vásárolt területet és kapott is rá 160 millió forintot. Elsőként vásárolt területet a
füzesabonyi ipari parkban. Nem túl életszerű, hogy egy semmilyen produktummal,
referenciával nem rendelkező cég ilyen támogatásban részesül. De neki sikerült!
2019.07.09-én megjelent tájékoztatása szerint idén elkezdődik az építkezés, és a
munka már az ősszel elindulhat”.
Szeretek sportolni már 2016 óta várom, mikor készül el a Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút. Futást
viszont több mint 30 éve végzem, sajnálatos tény, Füzesabonyban a járási központban
nincsen egy 400 m-es futókör.
Igaz nagyon szép a sportpálya,
az átalakított területen elkészült a műfüves, ami 200 millió
forintba került és a füves pálya
60 millióból jött ki, de az előbb
említett spotág itt nem művelhető. A tömegsport támogatása önkormányzati feladat lenne. Igaz, kaptunk egy futó pályát a műfüves pálya körül,
de a kör négyszögesítve lett. Mi is vagyunk futók legalább annyian, mint egy foci
csapat és még eredményesebbek is lehetünk a felnőtt csapatnál, akik 19 forduló után
1 ponttal zárják a megyei első osztály mezőnyét.
Földrajzosként a környezetvédelem is fontos számomra, a Füzes Krónikában
2017-ben jelent meg írásom erről a problémáról, a nem helyesen megválasztott háztartási tüzelőanyag felhasználásról szólt. Azóta nem változott semmi, az állomás közelsége miatt még rossz hírünket is viszi az országban. Ismerőseim is hasonló tapasztalattal rendelkeznek. Ezért fontos a lakások, lakóépületek, társasházak szigetelése
és a megújuló energiák alkalmazása, melyhez jóval több állami támogatás kellene.
Sokunkban él még a pusztaszikszói sertéstelepről jövő „illatcunami”. A fejlesztés után
csak reménykedni tudunk, nem járunk úgy, mint Kerecsend és Demjén a gombával.
Közbiztonságra főleg a vasútállomás környékén panaszkodnak, pedig a miniszterelnök úr megígérte 2010. április 12-én „két hét alatt rendet teszünk”!
Választunk 2022. április 3-án: Nyugat vagy Kelet, én a nyugatot választom, az
ellenzéki összefogás listájára és Berecz Mátyás képviselőjelöltre szavazok!
Bocsi János

Az ellenzék értékei a március 15-ei ünnepségén:

Szabadság, szeretet, béke, Európa és a Nyugat
A Műegyetem rakparton, ahol az ellenzék tartotta
nagygyűlését körülbelül 75.000-80.000 fős tömeg
gyűlt össze, amelyen a füzesabonyi és egri ellenzéki
összefogás aktivistái is részt vettek, akik Berecz Mátyással érkeztek a helyszínre. Az esemény a Himnusz
éneklésével kezdődött, majd 1 perces néma csenddel
emlékezett meg a tömeg az ukrán áldozatokról és
menekültekről. A tiszteletadás után az ellenzék új
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kampánydala „A hatalom a népé” csendült fel, amely
után következtek a felszólalók.
Az ellenzéki pártokat képviselve szólalt fel Donáth
Anna (Momentum), Karácsony Gergely (Párbeszéd,
Budapest főpolgármestere), Jakab Péter (Jobbik),
Schmuck Erzsébet (LMP), Tóth Bertalan (MSZP)
és Dobrev Klára (DK), akik az ellenzék 12 pontját
ismertették:

1. Sajtószabadság, a Fideszes és orosz propaganda
eltörlése, a tanítók és tanárok megbecsülése.
2. Propagandaminiszter helyett oktatási és egészségügyi minisztert.
3. A jogállam helyreállítását és a magyarok valós
képviseletét biztosító parlamentet.
4. Törvény előtti egyenlőséget nemi, etnikai, vallási
és szexuális orientációtól függetlenül.
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5. A korrupció felszámolása.
6. Közös teherviselés mindenki számára.
7. A földtörvény eltörlése, az uniós támogatásokat
valóban a magyar gazdák kapják meg, ne az oligarchák.
8. Az igazságszolgáltatás és bírói függetlenség
helyreállítása, a politikai ítélethozatal megszüntetése.
9. A Magyar Nemzeti Bank ne politikai érdekeket
szolgáljon, hanem a magyar népet, küzdjön aktívan az
árnövekedéssel és inflációval szemben.
10. A magyar katonák a NATO-szövetség keretében
védjék Magyarország biztonságát.
11. Szabad ország, szabad egyetem, a kultúra nemzeti alap.
12. 5 éven belül magyar eurót, hogy a magyar
megtakarítások valóban megőrizzék értéküket!
A felszólalók közös üzenetéhez tartozott, hogy az
emberségre kell építeni, nem a gyűlöletre. A sokszínűség Magyarország erőssége, a humanitás és az együttérzés, amelyet a magyar társadalom megmutatott
azzal, ahogyan a civilek és civil szervezetek segítik az

ukrán menekülteket, akik a Putyin által indított háború
áldozatai. Karácsony Gergely továbbá hozzátette, hogy
a politikát ki kell űzni a hálószobákból, a gyerekszobákból és alapvetően a magánéletünkből. A gyerekeket
meg kell védeni a gyűlöletpolitikától, mivel a politikának az életről kell szólni és nem fordítva.
Az ellenzéki felszólalók után következett Donald
Tusk. A volt lengyel miniszterelnök és jelenleg a jobbközép Európai Néppárt elnöke felhívta a figyelmet,
hogy ma történelmi pillanatokat élünk meg, és hogy
ki kell állni a szabadság és szolidaritás mellett. Nemet
kell mondani Putyinra és barátaira. Hozzátette, ha ma
még élne Bem József, akkor a kormányváltó ellenzéki
oldalt színesítené. Donald Tusk ezután vezette fel a
színpadra az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét, Márky-Zay Pétert, aki először összehasonlította a múltat és jelent: régen a magyarokat tisztelték,
megbecsülték külföldön, jó volt magyarnak lenni, ma
azonban a magyar nép, már nem egy nép, hanem
egy arc. Egy arc, amely kisajátította a magyar népet.

Szerinte Magyarországot ma Orbán Viktorral azonosítják, aki megmondja, hogy ki magyar és ki nem. Ezután
a miniszterelnök-jelölt áttért az ellenzék világképének
ismertetésére: az ellenzék nem másban hisz, mint egy
gondoskodó, szolidáris, szerető és igazságos országban, ahol megfizetik az embereket, ahol a korrupciót
elszámoltatják, ahol versenyképes tudásért, versenyképes fizetés jár. Egy olyan ország, ahol a fiatalok nem
Nyugatra mennek egy jobb élet reményében, hanem
Magyarországon akarják megszülni és felnevelni magyar gyermekeiket. A beszéde végén hozzátette: „Az
igazság erejében hiszek, a jó a végén mindig győz a
gonosz felett.”
Márky-Zay Péter felszólalása után az ellenzéki ös�szefogás jelöltjei és politikusai vonultak fel a színpadra,
köztük Berecz Mátyás Heves megye 1. sz. országgyűlési
egyéni választókerületének ellenzéki képviselő jelöltje.
Közös képek készítése után a rendezvény véget ért.
ifj. Bánik Eduárd

A Kolumbán Kastély
„Én is éltem ebben a házban és emlékeim is vannak
róla, a közös vacsorákról, a ház előtt eljáró, hazainduló,
kolompoló marhacsordáról. A kerítésnél lévő orgonabokrokról. Alig egy- két évesen ezt jelentette nekem Füzesabony.” Peterdy Judit
Folytatom a Papp főjegyzői család történetét. Papp
István főjegyző unokája, idős Papp János főjegyző
legfiatalabb gyermeke, egyben egyetlen lánya Ilona
Mária. Ennek az oldalági családtörténeti szálat elevenítem meg. Kiderül milyen hatással volt Füzesabony
életében.
Kolumbán István erdélyi nemesi családból származik, elődeit Colon-nak hívták, Apafi Mihály kedvenc
emberei voltak. Szárazajtán született 1893-ban olaszteleki Kolumbán Sándor és Bán Anna gyermekeként.

Kolumbán (Papp) családfa
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Ő maga Székelyudvarhelyen végezte a középiskolát, majd gazdálkodott.
A világháború alatt az
orosz és olasz fronton
harcolt, mint főhadnagy
szerelt le, majd a Székely
Hadosztályban teljesített
szolgálatot. Kitüntetései:
K. cs. k., bronz vitéz érem
és háborús emlékérem.
Feleségül vette 1919.
július 12-én Czakó Idát, Malom a Laksó partján
Papp Ilona Mária és Czakó
Gábor lányát. Sajnos Czakó Gábor gesztelyi főjegyző fiatalon meghalt, ezért Papp Ilona Mária feleségül ment

másodjára Király József Ferenchez, aki malomtulajdonos volt Füzesabonyban. Ennek a malomnak a villanyszerelését vállalta el Kolumbán István, mint vállalkozó,
itt ismerkedett meg Czakó Idával. 1916-ban kezdték
építeni a gőzmalmot a Laskó partján, ebbe a munkába
kapcsolódott bele 1917-ben. 1919-ben a malom vezetője lett, miután Király József malomtulajdonos meghalt és a végrendelet alapján anyósa Papp Ilona Mária
tulajdona lett a malom.
Király József malomtulajdonos, földbirtokos
végrendelete:
Végrendelete szerint gőzmalmát, házát, kertjét és
szántóföldjét feleségére, Papp Ilonára hagyta azzal a
kikötéssel, ha eladná ingatlanait abból a vételárból a
„Füzesabonyi Róm. Kat. Szegények” alapítványa számára 5000 koronát helyezzen el az egri Ájtatos Alapítványnál tőkésítendő. Ennek kamatait minden évben
a karácsonyi ünnepeket megelőző napokban a füzesabonyi lelkészek által osztassanak ki. Ezt a plébános
már be is vételezte, de a feleség még nem adta el az
ingatlanokat.
Ezért a közalapítványi kir. Ügyigazgatóság tisztelettel kéri a Főtisztelendő Egyházmegyei Főhatóságot,
hogy az alapítvány-kezelő egri egyházmegyei alapítványi pénztárt arra utasítani méltóztassék, hogy
özv. Király Józsefné szül. Papp Ilonával az őt, illetve
ingatlanait terhelő 5000 korona folytatás az 4. oldalon
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(folytatás az 3. oldalról)

adományt - ami az 1917.
évi decemberi 0.55-ös zürichi jegyzést figyelembe
véve 2750 aranypengőnek
felel meg. Ezt a nevezettel
okiratban el kell ismertetni,
ha nem ismeri el, el kell ellene indítani az átértékelés
megállapítására iránti pert.
Per esetén meg kell nézni,
hogy a rangsorban van-e
más tartozás. Amennyiben
nem hajlandó lenne a hagyatékot azonnal kifizetni,
vagy átértéken elismerni,
célszerű lenne egységet
kötni vele. Az egyesség 2500
pengőben volna köthető.
(Budapest, 1936. szeptember
10. közalapítványi ügyész.)
Kolumbán István ezt
követően 1926 körül felépítette a kastélyt. Az unoka
Pederdy Judit állítása szerint
ebbe a nagyapja anyagilag
majdnem tönkre ment.
Továbbá azt is elmesélte a
nagyapáról, hogy mindig A Kolumbán kastély hátsó része.
szeretett vállalkozni, vala- Balról jobbra: Kolumbán Márta, ?, Kolumbán Istvánné Czakó Ida
mi újba belevágni. A községi
képviselőtestület virilis tagja, a Frontharcos Szövetség
Kilakoltatásuk 1954-ben kezdődött és 1955-re
füzesabonyi főcsoportjának vezető tisztje volt.
be is fejeződött, Miskolcra száműzték őket. Elsőként
Két lány született a házasságból Márta és Ilona.
Hadkiegészítő Parancsnokság működött benne. Magán
Kolumbán Márta Peterdy Győzőhöz ment férjhez lakás is volt kialakítva. Ezt követően „csipkerózsika”
1940-ben, két gyermekük született 1942-ben Csaba és álmát aludta, majd 1981-ben a Cipő KTSZ költözött a
1951-ben Judit.
kastélyba. Ekkor belülről kiszedték az összes közfalat és
Kolumbán Ilona Altorjai Jánoshoz ment férjhez az utcafronti bejáratnál lévő fal is hátrább került. Majd
1944-ben, egy fiuk született István.
szerelőcsarnokot emeltek a bal oldalára. A KTSZ megKolumbán István 1973-ben halt meg, Szikszóra van szűnése után állagmegóvás miatt, értesüléseim szerint
eltemetve.
eladásra került. Jelenleg magántulajdonban van. HoHogy mennyire ragaszkodtak a kastélyhoz arra egy gyan válhatna Füzesabony ékszerévé, kulturális életépélda: lánya, Ilona 2014-ben halála előtt eljött elbú- be milyen módon tudna bekapcsolódni? Erre Berecz
csúzni tőle.
Mátyás történész az egri Dobó István Vármúzeum volt
igazgatója adja
meg a választ
nekünk. Lokálpatriótaként nem
hagyhatom, műemlékekben igen
szerény városunk
ne profitáljon
a
Kolumbán
hagyatékból!
További történetük olvasható lesz a hamarosan megjelenő
könyvemben!
A hasznosítására vannak
ötleteim.
A
Papp-Kolumbán
Feltehetően az 1925-26-os években épült Kolumbán kastély, festmény
család bemukészítője: Altorjai (Gőbel) János 1938-ban
tatásán
kívül
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Az építettő: Kolumbán István

Kolumbán Ilona
természetesen helytöténeti múzeum létesülhetne
benne. Az első füzesabonyi világbajnok ifj. Papp Kálmán emlékére, aki élő galamblövészetben szerzett első
helyet, galamb és koronglövész kiállítás kialakítható
a kastélyban vagy megelevenedhetne a füzesabonyi,
öregdombi középső bronzkori kultúra interaktív bemutatón keresztül. Helyi értékek megóvása nagyon
fontos számomra, ezért javaslom Berecz Mátyást figyelmükbe, mint az egri Dobó István Vármúzeum volt
igazgatóját. Ő szakmailag végig tudja vinni ezt a folyamatot, hogyan menthető meg az utókor és Füzesabony
számára ez a kissé elfeledett épület.
Bocsi János

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁN BERECZ MÁTYÁS!
2022. MÁRCIUS 25..

A Kastély hasznosítása
Európa számos országában, így Magyarországon is, a
várak, kastélyok a történelmi örökség kiemelt értékei
közé tartoznak. A legbiztosabb módja, hogy megőrizzük őket az utókor számára, ha az adott település,
vagy az állam tulajdonába kerülnek, és valamilyen, az
épület múltjához illeszkedő funkciót adunk nekik. A
Kolumbán kastélyt építészeti és történelmi adottságai
alkalmassá teszik arra, hogy helyet adjon egy helytörténeti kiállításnak, és a hozzá kapcsolódó egyéb múzeumi funkcióknak.
Az üzemeltetést természetesen nem csak önkormányzati, vagy állami szervezet végezheti, sok helyütt
helyi hagyományőrző civil szervezeteket is bevonnak
az működtetésbe. Egy ekkora épület felújítása és fenntartása sok pénzbe kerül, így a funkció kialakításánál
nagy hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóság kérdésére. Ma már a szórakoztató ipar és az aktív szórakozási
lehetőségek akkora konkurenciát jelentenek, hogy a
múzeumok csak úgy tudnak versenyképesek maradni,
ha a látogatók számára vonzóvá teszik magukat. Az
idegenforgalmi vonzerő növelését pedig elsősorban

látogatóbarát fejlesztésekkel lehet elérni. Ezeknek a
lényege az, hogy a látnivaló szórakoztató legyen, alkalom a kikapcsolódásra. Ha nem érzik jól magukat a
látogatók, nem térnek vissza és másoknak sem fogják
ajánlani a helyet. A múzeumoknak tehát élményt kell
nyújtaniuk a látogatók számára. A kulturális, illetve
természeti örökség pedig úgy válik élménnyé, ha az
értékeket és ismereteket színvonalasan, közérthetően,
látványos, játékos, illetve interaktív formában közvetítjük a látogatók felé.
Az élményszerű múzeumi látnivalókra már Heves megyében is vannak példák. Ilyen például az egri
Dobó István Vármúzeum és a Tisza-tavi Ökocentrum
kiállításai és programjai. Az interaktivitást nem csak
informatikai eszközökkel lehet elérni, sokkal olcsóbb,
és ugyanolyan hatékony tapintható, illetve kipróbálható tárgyakkal, eszközökkel, ruhákkal érdekessé tenni a
kiállítást. A kiállítások élményszerűségét szórakoztató,
ismeretterjesztő előadásokkal és tárlatvezetésekkel is
lehet fokozni. Ehhez persze képzett előadók kellenek.
Tavaly az egri vármúzeum kollégáival a vasútállomáson

lévő régészeti kiállítás tárgyait ellenőriztük. Munka
közben megjelent egy vidéki iskoláscsoport. A régész
kolléga, aki velünk volt, önként magára vállalta az
idegenvezető szerepét. Az addig átlagos érdeklődést
mutató diákcsapat, egyből a vitrinekhez sereglett és
élénken figyelte a rögtönzött bemutatót.
Egy múzeum tehát nemcsak az idegenforgalmi igényeket, hanem a diákok oktatását is szolgálhatja. Tárlatvezetéseket múzeumi (kézműves) foglalkozásokkal
is ki lehet egészíteni, ahol a résztvevők kézzelfogható
módon ismerkedhetnek meg a történelmi korok mindennapjaival. Ezekre a programokra egy egész nyári
tábort is fel lehet építeni.
Egy műemléki épület, jól átgondolt fejlesztéssel,
értékes eleme lehet egy település kulturális és idegenforgalmi életének. Ahogy fent is említettem, egy ilyen
beruházás nem olcsó, de szerencsére vannak olyan
uniós, illetve hazai pályázati lehetőségek, melyekkel
már el lehet kezdeni egy ilyen program megvalósítását. Országgyűlési képviselőként kiemelt figyelmet fogok szentelni a kulturális és idegenforgalmi
fejlesztéseknek.
Berecz Mátyás

Donald Tusk és Berecz Mátyás találkozása az ellenzéki nagygyűlésen
Kampánycsapatunkhoz ellátogatott az RTL Klub Házon Kívül műsora.
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Magyarország jövője a tét,
április 3-án választanunk kell!
A 2022. április 3-ai országgyűlési választások tétje talán az eddigi legnagyobb. A magyar választópolgárok, Ön, Önök, te, ti, mi, választhatunk, hogy az elmúlt 12 év
politikáját választjuk vagy egy másik, új irányt.
Ezért is kell elmenni szavazni: a fiataloknak, akik az egész életüket és jövőjüket remélhetőleg egy jobb Magyarországon fogják megvalósítani, az anyáknak és
apáknak, és nagyszülőknek, akiknek a céljuk gyermekeik és unokáik jövőjének biztosítása, ahol a jó minőségű közoktatás és az ingyenes felsőoktatás alapvető elemei
a mindennapi életnek. Ahol nem azon kell aggódni, hogy lesz-e pedagógus az iskolában, aki megtanítja a ma és jövő nemzedékeit vagy, hogy a felsőoktatás a magyar
családok többségének elérhető vagy megfizethető-e. Ahol a sokrétű média és szórakozási lehetőségek a tanulás mellett kikapcsolódást tudnak nyújtani a fiataloknak és
mindenki más számára is, politikától függetlenül. Ahol az egészségügyben nem azon kell aggódni, hogy lesz-e aki ellátja családtagjainkat és szeretteinket, szüleinket és
nagyszüleinket, és, hogy az egészségügyben vajon a megfelelő feltételek adottak-e. Ezek mind fontos kérdések, amelyekről mindenkinek megvan a véleménye, és pont
ezért kell dönteni: jó az ami most van vagy változásra van szüksége az országnak? Ha változásra van szükség, akkor ahhoz elengedhetetlen a remény! Remény nélkül
nincs jövő: „Bármilyen sötétnek tűnik a jövő, a reményt soha ne add fel!” – hangzik el a Star Wars: A klónok háborúja c. filmben. Ahogy a filmben, így a magyaroknak
is reménnyel kell tekinteni a jövőre, egy jobb jövőre! Ahhoz viszont el kell menni, szavazni, hiszen hazánk jövőjéről van szó! Kérdéses még, hogy Magyarország forgatókönyve mit fog hozni, ugyanis ennek a forgatókönyvnek az írói nem mások, mint a magyar emberek, azaz Ön, Önök, te, ti és mi! Mindannyian magyarok vagyunk,
közös a jövőnk, április 3-án tehát szavazzunk együtt!
ifj. Bánik Eduárd

Előre tegyük az X-et, ne hátra!
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