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Zabolai kirándulás Világtánc 

Piacképes képzés 
a középiskolában

Bővülhet 
és szépülhet 
a Hétszínvirág 
Óvoda 

Visszakerül 
a szociális központ

több mint százan perdültek 
táncra az idei Dance any-
where-Világtánc elnevezésű 
rendezvényen a Közparkban. 

Szeptembertől indul informatikai 
képzés a füzesabonyi közép-
iskolában a 9. évfolyamtól.  az 
intézmény vezetője, Csesznok 
Róbert szerint ezzel a fiatalok 
a munkaerőpiacon értékes és 
használható szakmát kapnak 
majd. Ragó attila a Fidesz-KDnP 
képviselője elmondta, ez is 
bizonyítja, hogy nem a levegőbe 
beszéltek a választási kampány-
ban, hiszen ezt a korábbi ígéretet 
is teljesítik.

Jövőre visszakerül Mezőtárkány-
ból Füzesabonyba a szociális 
ellátás központja. Molnár Richárd 
alpolgármester kiemelte: ezzel 
a lépéssel is erősítik a város 
járásközponti szerepét. 

Pályázik az önkormányzat a 
Hétszínvirág Óvoda kapacitás 
bővítésére, korszerűsítésére. a 
városvezetés úgy véli, a kertvá-
rosiak jövőképe szempontjából is 
fontos a beruházás.  

a Füzesabonyi Kertbarát Kör egyesület mindössze 4 éve működik a 
városban, mégis az egyik legnépszerűbb civil szervezetként tartják 
számon. egyre több szakmai kérdéssel, kéréssel fordulnak hozzá-
juk a füzesabonyi lakosok, tanácsot kérve a kiskert műveléséhez, 
gyümölcsfák metszéséhez, dísznövények gondozásához. 

Orbán Viktor kormányfő több tízmilliárdos fejlesz-
tésekről tárgyalt egerben Habis László polgár-
mesterrel és nyitrai Zsolttal, a város országgyűlési 

képviselőjével. Megszületett a megállapodás arról, 
hogy négysávos autóút köti össze 2018-ra egert az 
M3-as autópályával.

FüZeSaBOny VáROS éS téRSégéneK LaPJa

napelemes 
rendszerrel 
korszerűsítik 
az intézményeket

a testvérvárosi kapcsolat kialakítása 
érdekében füzesabonyi delegáció látoga-
tott a székelyföldi Zabolára nagy Csaba 
vezetésével.

I. évfolyam 2. szám  2015. május

Hamarosan jöhetnek a befektetők Füzesabonyba

az ipari terület létrehozása 
a városvezetés elsődleges célkitűzése 

Mintegy 30 millió forint értékű 
döntő részben pályázati 
pénzből megvalósuló 
fejlesztés kezdődik két városi 
intézményben: napelemes 
rendszerrel korszerűsítik 
a Pöttömke Óvodát 
és az egészségügyi Központot. 

Orbán: 2018-ra négysávos autóút 
köti össze egert az M3-assal

Példaértékű közösség 
a Füzesabonyi Kertbarát Kör

Közel húsz hektáron ipari területet alakít ki az önkormányzat a Pikopack Zrt. 
melletti ingatlanon - közölte a polgármester. nagy Csaba hangsúlyozta: 
ezzel végre megnyílik a lehetőség, hogy komoly vállalkozások települjenek 
Füzesabonyba, ami biztosíthatja hosszú távon a város fejlődését.
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Orbán: 2018-ra négysávos autóút 
köti össze egert az M3-assal

Hamarosan jöhetnek a befektetők Füzesabonyba

az ipari terület létrehozása 
a városvezetés elsődleges célkitűzése 
Több évtizedes lema-
radást pótolunk azzal, 
hogy megkezdtük az 
ipari park kialakítá-
sát Füzesabonyban – 
nyilatkozta lapunknak 
Nagy Csaba polgár-
mester. 

E
mlékeztetett: már 
többször elhangzott, 
hogy városunk köz-
lekedési szempontból 
milyen kedvező hely-

zetben van. Ígéretként minden 
önkormányzati választás előtt 
megfogalmazódott,  hogy Fü-
zesabonyban ipari területet, 
ipari parkot hoz létre az aktu-
ális városvezetés, de a telepü-
lés 25 év alatt mégsem jutott 
el odáig, hogy ipari területtel, 
ipari parkkal rendelkezzen. Ki-
fejtette: A tavalyi  választáso-
kon mi is egyik legfontosabb 
célként fogalmaztuk meg ezt, 
hiszen jelenleg nincs olyan te-
rület, amelyet fel tudnánk aján-
lani az érdeklődő, ide települni 
szándékozó vállalkozások szá-
mára.  Ennek súlyos kihatása 
van a munkahelyteremtésre, il-
letve a lakosság megtartására, 

az elvándorlás 
megakadályo-
zására – tette 
hozzá a pol-
gármester.

Nagy Csa-
ba elmondta, 
megválasztása 
után elsődle-

ges feladatnak tekintette, hogy 
végre Füzesabony is rendel-
kezzen megfelelő ipari terület-
tel. Ezért első lépésként szám-
ba vette városvezetés a lehetsé-
ges területeket, így esett a vá-
lasztás a Pikopack Zrt. melletti 

ingatlanra, ahol már az előző 
önkormányzat kezdeményezte 
7 hektár belterületbe vonását. 
– Itt még van mintegy 12 hek-
tár magánkézben lévő földterü-
let, amelyeknek a tulajdonosait 
megkerestünk, hogy nyilatkoz-

zanak, hajlandóak-e eladni és 
mennyiért – tájékoztatott a pol-
gármester.

Közben megállapodást írt alá 
a városvezetés a Nemzeti Ipari 
Park Fejlesztő Zrt-vel, akik már 
több Füzesabonyhoz hasonló te-

lepülésen közreműködtek ipari 
területek kialakításában.

- Azt gondolom, hamarosan Fü-
zesabonyban is lesz ipari terület, 
sőt az a célunk, hogy továbbiakat 
is kialakítsunk a település más ré-
szein – mondta el Nagy Csaba.  

Orbán Viktor kormány-
fő több tízmilliárdos 
fejlesztésekről tárgyalt 
Egerben Habis Lász-
ló polgármesterrel és 
Nyitrai Zsolttal, a vá-
ros országgyűlési kép-
viselőjével. Megszületett 
a megállapodás arról, 
hogy négysávos autóút 
köti össze 2018-ra Egert 
az M3-as autópályával.

A megállapodást Or-
bán Viktor és Habis 
László írta alá. Kö-
zös sajtótájékozta-
tójukon a kormány-

fő elmondta: az új összekötő 
út megépítésén túl a megálla-
podásnak része az is, hogy az 
egri uszodát 6,3 milliárd forint-
ból nemzeti úszó- és vízilabda-
központtá fejlesztik. Emellett 
- a már zajló rekonstrukciókon 
túlmenően - 6 milliárd forint-
ból folytatódik az egri vár fej-
lesztése is.

Megállapodás született továb-
bá arról, hogy a MÁV átad Eger-
nek egy 9 hektáros terület, hogy 
abból ipari park lehessen, amely 
a város saját területeivel együtt 
20 hektáros lehet majd - ismer-
tette Orbán Viktor.

Az összesen mintegy 50 milli-
árd forint értékű fejlesztési prog-
ramról a kormányfő azt mondta, 
hogy a város legújabb kori tör-
ténetének talán egyik legjobb 
megállapodását kötötte meg. 
Rámutatott: az egriek és a város 

térségében élők érdekeit szolgá-
ló megállapodás a soproni után 
a második a ,,Modern városok” 
programban.

Orbán Viktor arról is beszélt, 
hogy a világban zajló változá-
sok nyomán 4-5 év múlva nem 

fogunk ráismerni arra a közegre, 
amelyben ma élünk. Kézzelfog-
ható jelei lesznek ennek a vál-
tozásnak a világgazdaságban, a 
világ külpolitikai rendszerében, 
a fejlesztéspolitikában és az ok-
tatáspolitikában is.

“Ha mi, magyarok nem ho-
zunk létre új gazdaságpolitikát, 
ha nem tesszük világossá, hogy 
újfajta külpolitikára van szüksé-
günk, ha nem korszerűsítjük az 
oktatási rendszerünket, akkor 
Magyarországot ebben a most 
formálódó világban nem lehet 
sikerre vinni” - mondta.

Kifejtette: a vidéki Magyaror-
szág fejlődésének kulcsa a vidé-
ki városokban van. Erős vidéki 
városok nélkül nem lesznek erő-
sek a falvak sem, ezért vidéki 
erőcentrumokat kell létrehozni 
- tette hozzá.

Habis László polgármester ar-
ról beszélt, hogy Eger a hősies-
ség, a helytállás és a hazaszere-
tet városa. Felidézte: tavaly de-
cember óta az egri vár nemzeti 
emlékhellyé vált a parlament 
döntése nyomán.

Emlékeztetett: a kormány át-
vállalta a város 8 milliárd forin-
tos adósságállományát lehetővé 
téve ezzel a még ambiciózusabb 
tervek megfogalmazását.

A miniszterelnök - akit elkísért 
Egerbe mások mellett Lázár János, 
a Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter és L. Simon László, a Mi-
niszterelnökség parlamenti állam-
titkára is - meglátogatta a Bitskey 
Aladár Uszodát, ahol találkozott 
több, olimpiai bajnokságot nyert 
egri vízipólóssal, majd eszmecse-
rét folytatott az Egri borvidék bo-
rászainak képviselőivel is.

Orbán Viktor a napfényes időt 
kihasználva rövid sétát tett Eger 
belvárosában, s elbeszélgetett 
a járókelőkkel is. Az uszodánál 
egy kéményseprővel, a Dobó té-
ren pedig egy hölggyel váltott 
néhány szót a miniszterelnök.

Nyitrai Zsolt a dokumentum 
aláírását követően elmondta: 
Eger városa és a kormány törté-
nelmi jelentőségű megállapodást 
kötött, amely kivételes lehetősé-
geket kínál a megyeszékhely la-
kói számára.

Megalakult a Magyar Ipari Park Szövetség (MIPSZ), amelynek célja 
egy erős önkormányzati és ipari park érdekképviselet létrehozása, 
mivel az új unós ciklus előtérbe helyezi az ipari parkok fejlesztését. 
Az MIPSZ feladatának tekinti hatékonyabbá tenni az uniós források 
felhasználását. Füzesabony is a 6 alapító település között találha-
tó. A szövetség alelnökké választotta Oroján Sándort, aki Füzesa-
bony   Önkormányzatának gazdasági tanácsadója. A siófoki köz-

gyűlésen Oroján Sándor kiemelte, Füzesabony azért lehet tagja az 
MIPSZ-nek, mert dinamikus városvezetéssel rendelkezik, mely célul 
tűzte ki egy ipari park megvalósítását. Vonzóvá kell tenni a vállal-
kozások számára települést, meg kell teremteni a letelepülési felté-
teleket és munkahelyeket biztosítani – fűzte hozzá. Oroján reméli, 
a tagsággal Füzesabony érvényesíteni tudja szempontrendszerét a 
TOP-os és GINOP-os pályázatokon.

Nagy számban érdeklődnek a füzesabonyi 
vállalkozások a május elején induló „fü-
zesabonyi vállalkozói hitel” konstrukciójával 
kapcsolatban, amely először biztosít kedvező 
kamatozású hitelet (a legkedvezőbb kama-
tozású hiteltermékből még 2% kedvezmény) 
a városban adózó helyi székhelyű vállalko-
zások számára. A hitelkonstrukció célja a 
mikro vállalkozások beruházási terveinek 
támogatása, ösztönzése. Molnár Richárd al-
polgármester elmondta, szeretné, ha a vál-
lalkozások tervei nem csak álmok lennének, 
hanem meg is tudnák valósítani. Ehhez nyújt 
majd segítséget ez a hitelkonstrukció. A hitel 
több mint 15-20 vállalkozás számára maxi-
mum 100 millió forint forrást biztosíthat. - Az 
előzetes kalkulációk alapján nagy érdeklődés 
várható a konstrukció iránt, minden vállalko-
zást arra bíztatok, hogy érdeklődjön a hitel 
feltételeiről – hangsúlyozta Molnár Richárd. 
Reményét fejezte ki, hogy a program tapasz-
talatai után, újabb ütemmel folytatódhat a 
konstrukció.  

Füzesabonyi Hitel’ mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásoknak a Heves Megyei Vál-
lalkozás- és Területfejlesztési Alapítványnyal 
Maximum igényelhető hitelösszeg: – Beru-
házási hitelcél - 10 000 000 Ft – Forgóesz-
köz hitelcél -  6 000 000 Ft Futamidő: – 
Beruházás: maximum 10 év – Forgóeszköz 
hitel: maximum 3 év Hitelkamat: a legked-
vezőbb kamatozású hiteltermékből még 2% 
kedvezmény Saját erő mértéke: 10% Hitel 
biztosítéka: forgalomképes ingatlan

Füzesabonyi 
hitel
Molnár Richárd 
alplgármester
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Piacképes képzés 
a középiskolában

A Füzesabonyi Reme-
nyik Zsigmond Kö-
zépiskola életében a 
következő tanév nagy 
változásokat, egyben 

lehetőséget hoz, hiszen először 
tudunk a kilencedik évfolyamon 
három új osztályt indítani. A gim-
náziumi képzésünk változatlanul 
indul, a szakközépiskolai kép-
zésünk viszont bővül, az ügy-
viteli ágazat mellett megjelenik 
az informatika is – nyilatkozta 
lapunknak Csesznok Róbert in-
tézményvezető.  Hozzáfűzte: A 
jelenlegi informatikai rendszer-
gazda és ügyviteli titkár kétéves, 
emelt szintű (érettségire épülő) 
OKJ-képzések mellett szeptem-
bertől szállítmányozási ügyinté-
ző képzést is indítanak. - Az in-
formatikai szakközépiskolai kép-
zés bevezetése – a 9. évfolyamtól 
- reagálás a szakképzés átalaku-
lására. Az informatikai szakem-
berhiány globális probléma, csak 
Magyarországon tízezer infor-
matikus hiányzik – hangsúlyoz-
ta az iskola igazgatója. Elmond-
ta, hogy a képzésen a tanulók 
egy, a munkaerőpiacon értékes 
és használható szakmát kapnak a 
szükséges szakmai idegen nyelv 
ismeretével. - Az informatikai 
rendszergazda képzésünkre min-

dig sokan jelentkeztek, hiszen a 
képzés az ország legjobbjai közé 
tartozik, amit a versenyeredmé-
nyek és a multinacionális cégek-
nél (Vodafone, Lufthansa Sys-
tems) elhelyezkedő diákjaink 
visszajelzése is tükröz.

Az érdeklődő fiatalok-
nak  2015. május 4-től rendkívü-
li felvételi eljárásban kell részt 
venniük, és akik megfelelnek, azo-
kat beiskolázzák az informatikai 
szakközépiskolába. - Erről április 
hónapban minden, az idei felvé-
teli eljárásban hozzánk jelentke-
ző diák, szülő tájékoztatást kap 
– jegyezte meg Csesznok Róbert. 
Az OKJ képzésre érettségi vizs-
gát követően lehet jelentkezni, 
a szükséges dokumentumok az 
iskola honlapjáról letölthetőek. 
(www.remenyikzs.sulinet.hu)

Csesznok Róbert szerint az 
iskola informatikai eszközpark- 
ja országos szinten is korszerű-
nek minősül,  mind az elméleti-, 
mind a gyakorlati képzés meg-
valósításához megfelelő alapot 
biztosít. Arról is szólt, hogy fo-
lyamatosan keresik a képzési 
profil bővítésének lehetőségét, 
hiszen az iskolába érkező di-
ákok számára a legfontosabb, 
hogy a középiskolai tanulmá-
nyuk után piacképes szakmával 
rendelkezzenek. - Ezért a jövő-
ben is arra tö-
rekszünk, hogy 
újabb szakkép-
zéseket tudjunk 
indítani a fü-
zesabonyi kö-
zépiskolában, 
és ez által a tér-

ség meghatározó, érettségit is 
adó szakképző intézményévé 
váljunk – fejtette ki  Csesznok 
Róbert.

A szakkép-
zés megóvása, 
fejlesztése az 
egyik választási 
ígéretünk volt. 
Ennek megva-
lósulása bizo-
nyítja, nem a 
levegőbe beszélünk, nem csak 
ígérgetünk – reagált Ragó Attila, 
önkormányzati képviselő. A Fi-
desz-KDNP politikusa hangsú-
lyozta: Füzesabonyban az infor-
matikai képzés beindítására már 
régen szükség lett volna, de ez 
eddig senkinek sem sikerült. Eh-
hez szükséges a kiegyensúlyo-
zott és jó kormányzati kapcsolat; 
kijelenthetjük, hogy Füzesabony 
érdekérvényesítő képessége je-
lentősen megerősödött. - Váro-
sunk jövője nem képzelhető el 
fiatalok nélkül, akiknek fontos 
a megfelelő képzés, méghozzá 
helyben. Ezzel piacképes, XXI. 
századi oktatáshoz juthatnak, és 
meggyőződésem, hogy ez a jö-
vőben itt beruházó vállalkozá-
sok elképzeléseit is segíti – fo-
galmazott Ragó Attila.  

Kis Ferenc

Az ipari park és a vállalkozói hitel mellett 
a járás központi szerep erősítését szolgál-
ja a képviselő-testület döntése arról, hogy 
Füzesabony 2016. január 1-jével kiválik 
a Mezőtárkány által irányított Laskó-Rima 
Menti Szociális Mikrotársulásból. A szociális 
ellátás központja tehát jövőre már visszake-
rül Mezőtárkányból Füzesabonyba – tájé-
koztatta lapunkat Molnár Richárd alpolgár-
mester. Ez természetesen előnyös az itt la-
kók számára is, hiszen egyszerűbbé, gyor-
sabbá válik az ügyintézés, illetve az ellátá-
sok igénybe vétele. Ezen kívül pedig növeli 
Füzesabony súlyát, erősíti a járásközponti 
szerepet, amely a városvezetés kinyilvání-
tott célja – fűzte hozzá az alpolgármester.   

Az elmúlt hetek másik fontos testüle-
ti döntése volt, hogy pályázik az önkor-
mányzat a telepi óvoda felújítása érdeké-
ben. A kertváros jövőképe szempontjából 
is fontos ez a fejlesztés, ugyanis a gyere-
kek lakóhelyükhöz közel járhatnak majd 
óvodába. A kapacitásbővítéshez az önkor-
mányzat az önerőt biztosítja. Molnár Ri-
chárd hangsúlyozta: A Fidesz odafigyel a 
kertvárosiak igényeire is, hiszen a szintén 
pályázati úton megvalósuló új napelemes 
rendszert a falusi Pöttömke Óvodában 
alakítják ki, a kapacitásbővítés, szépítés, 
játékbeszerzés pedig a telepi intézmény-
ben várható.

Kis Ferenc

Két önkormányzati intézményt szerelhetnek fel a 
közeljövőben napelemes rendszerrel, miután a vá-
ros több mint 30 millió forint értékű pályázati for-
rást nyert el. A beruházás összértéke bruttó 34 mil-
lió forint, ebből 2,3 millió forint önerőt biztosít az 
önkormányzat. Az úgynevezett fotovolatikus rend-
szer telepítése várhatóan  augusztus 31-ig megva-
lósul.

- A pályázat fejlesztés eredményeként a fenn-
tartási költségek komoly hányadát kitevő villa-
mos energia fogyasztás csökkenésével a beruházás 
önkormányzatot terhelő költsége másfél év alatt 
megtérül – tájékoztatott Nagy Csaba polgármes-
ter.  Hozzáfűzte: A két intézmény kiválasztásához 
pályázati szempont volt az is, hogy egy már ener-
getikailag részben korszerűsített intézményre le-

hetett benyújtani a pályázatot. Így a Füzesabonyi 
Pöttömke Óvodára és az Egészségügyi Központra 
esett a választás.

Az Egészségügyi Központ esetében a telepí-
tendő rendszerrel megtermelhető villamos-ener-
gia mennyisége az épület energiafogyasztásának 
39,8 százaléka. A számlák alapján a 2014-ben kifi-
zetett villamos-energia díj 2.458.139 forint volt. A 

megtakarítás: 978.340 forint lenne évente a tavalyi 
fogyasztási adatok alapján.

A Pöttömke Óvoda esetében a megtermelhető 
villamos-energia mennyisége az épület energiafo-
gyasztásának 50,2 százaléka. - Reményeim szerint 
a két intézményben végrehajtott korszerűsítés csak 
a kezdete a városi intézményekben tervezett fej-
lesztéseknek – fogalmazott Nagy Csaba.

Szeptembertől indul informatikai képzés a füzesabonyi középiskolában a 9. évfolyamtól.  Az intézmény 
vezetője szerint ezzel a fiatalok a munkaerőpiacon értékes és használható szakmát kapnak majd. Ragó 
Attila (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő kiemelte, hogy a helyi képzés bővítése segít a fiatalok 
megtartásában és egyben jelzi a város érdekérvényesítő képességének erősödését.   

napelemes rendszerrel korszerűsítik az intézményeket

Rendhagyó tanórák 
a telekiben

egészségfejlesztő program

Bővülhet és szépülhet 
a Hétszínvirág Óvoda  

Rendhagyó földrajz órát tar-
tott iskolánkban Kollár Lajos a 
Magyarok a világ nyolcezrese-
in expedíciósorozat vezetője. A 
hegymászó az ember és a hegy 
kapcsolatáról beszélt a diákok-
nak.  Rendhagyó történelem 
órát tartott iskolánk felső tago-
zatos diákjainak Szabó László 
történész. A tanulók megismer-
kedhettek a mindennapi élettel 
a középkorban, valamint a lova-
gi élet érdekességeivel. A szug-
gesztív  előadást a kiállított kö-

zépkori harci eszközök: páncél- 
ingek, kardok és sisakok tették 
szemléletessé. 

A Happy hét a jó minőségű 
ivóvíz fogyasztásának fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Az öt 
napon át tartó programsorozat ré-
szeként iskolánkban vízbárt üze-
meltettünk, ahol a diákok tiszta 
és egészséges ásványvizet fo-
gyaszthattak. A tanórákon vízzel 
kapcsolatos feladatokat oldottak 
meg tanulóink szaktantárgy spe-
cifikusan.  Turóczi Ilona

Az OEFI és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ együtt-
működik a teljes körű iskolai 
egészségfejlesztés megvalósítá-
sában. A mi iskolánk is bekapcso-
lódott ebbe a programba. Kiemelt 
figyelmet fordítunk az egészséges 
életmód és a mozgás népszerűsí-
tésére. A projekt része a tanulók 
megismertetése az egészséges 

élelmiszerekkel és azok elkészíté-
sével. Odafigyelünk arra is, hogy 
ne csak egy maroknyi tanulóhoz 
jusson el az információ, hanem 
szélesebb réteg figyelmét hívjuk 
fel az egészséges táplálkozás fon-
tosságára. Népszerű volt tanuló-
ink körében a kampányszerűen 
megvalósított gyümölcs- és zöld-
ségkóstoló.   Turóczi Ilona

Visszakerül a szociális központ

Csesznok
Róbert

Ragó 
Attila
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Április 16. a holokauszt magyar 
áldozatainak emléknapja. Kö-
zösen koszorúzott Füzesabony 
Város Önkormányzata és a he-
lyi FIDESZ –KDNP a tavaly no-
vemberben elkészült Holokauszt 
emlékműnél.

Füzesabony határában, a Las-

kónál 1944 novemberében a visz-
szavonuló német hadsereg 56 
zsidó munkaszolgálatost mészá-
rolt le. Megásatták velük sírjukat, 
majd egy tarkólövéssel végeztek 
velük. 1947-ben a MÁV terüle-
tén 4 tömegsírra bukkantak. Rá-
juk emlékeztek a város vezetői.

Jótékonysági rendőrfoci

Március 25-én Füzesabonyban 
átadták a PikoPet Food Kft. 
állateledel gyártó üzemcsar-
nokot, ami 2 milliárd forint-
ból valósult meg, melyből kö-

zel egy milliárd forint az uni-
ós támogatás. A gyár jelenleg 
50 főt alkalmaz, de a dolgozók 
száma 2 éven belül elérheti a 
150 főt.

Az országból 12 csapat érkezett a 
helyi kapitányság által szervezett 
jótékonysági kupára. A cél a sa-
rudi körzeti megbízott kollégájuk 
5 hónapos beteg  kisfia megsegí-
tése. A kisfiú májátültetésre szo-
rul, a műtétet Németországban 
végzik el. A beavatkozás 60 mil-
lió forintba kerül, amit a Társada-
lombiztosító fedez, de az utóke-

zelések, a gyógyszerek és a leg-
alább 2 hónapos kint tartózkodás 
már a családot terheli. Ezt önerő-
ből nem képesek finanszírozni, 
ezért a tornán összegyűlt adomá-
nyokat a család számára ajánlják 
föl.  További adományok felaján-
lására a Füzesabony Rendőrkapi-
tányságon van lehetőség. A csa-
lád minden segítségért hálás.

Látogatás Zabolára 
A Pro Zabola Egyesület meghívá-

sára 2015. március 13 és 16. kö-
zött Nagy Csaba polgármester 
vezetésével füzesabonyi delegá-
ció látogatott Zabolára. Az utazás 

célja a testvérvárosi kapcsolat kialakítása 
Füzesabony és a székelyföldi település kö-
zött. Március 14-én lovas kocsis városnézés-
sel kezdődött a nap, majd a Mikes kastélyt 
és parkot nézte meg a csoport. Itt találkoztak 
Roy-Chowdhury Mikes Sándorral és fogad-
ta őket a kastély tulajdonosa Roy-Chowdhu-

ry Katalin (született Mikes Katalin grófnő). 
Ezután a Csángó múzeumba vezetett az út, 
majd megtekintették a község 15. századi re-
formátus erődtemplomát. Délután találkoz-
tak a zabolai helyhatóság tagjaival és Ádám 
Attila polgármesterrel. A napot a községhá-
zán megrendezett kézműves seregszemle és 
táncház zárta.

Március 15-én Kézdivásárhelyre utazott a 
csoport. A hely szülötte Gábor Áron az 1848-
49-es szabadságharc hőse. Éppen ezért már-
cius idusa a város legnagyobb ünnepe, ami-

kor a kézdivásárhelyi és a környékbeli fal-
vakból származó emberek együtt vonulnak 
fel a honvéd hagyományőrző csoportok 
tagjaival. Az ünnepségen Nagy Csaba pol-
gármester és Molnár Richárd alpolgármes-
ter megkoszorúzta Gábor Áron emlékmű-
vét. Március 16-án Tóth János füzesabonyi 
önkéntes tűzoltó felszerelést adott á a helyi 
tűzoltó egyesület képviselőjének. Majd az 
óvodában Csesznok Róbert iskolaigazgató 
a Pöttömke óvoda ajándékát adta át a helyi 
ovisoknak.

Világklasszisok segítik 
a fiatal tehetséget

Az FTC női kézilabda csapatának korábbi klasszisai is segítenek Montvai Biankának, az 
FSC súlyos betegségben szenvedő tehetségének.  Március 21-én, szombaton jótékonysági 
gálán játszottak a helyi női csapat seniorjaival.

Vendég Madridból
A füzesabonyi származású Tóth-Zele József Európa több országában élt futball játékosként és 
edzőként. Jelenleg a Real Madrid utánpótlás csapatának edzője, hazalátogatott Füzesabony-
ba. Molnár Richárd alpolgármester meghívására munkaebéden vett részt, ahol a téma: a sport 
és kultúra volt. A városvezető nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a sportember közreműkö-
désével kapcsolat jöjjön létre Füzesabony és egy spanyol kisváros között.

Holokauszt emléknap

„Heart in art”

Vadászok 
a közparkban

Költészet napi 
performance

Jubileumi 
koncert

Közel 200 érdeklődőt vonzott az első alka-
lommal megrendezett  tojásvadászat – hús-
vét vasárnap – a Városi Közparkban. A lelkes 
vadászoknak negyed óra sem kellett, hogy 
begyűjtsék a Média Kft. munkatársai által el-
rejtett több mint 500 tojást. Iskolás kategó-
riában Ferencz Boglárka, az óvodások közül 
Papp Dávid vihette haza az aranyérmet.
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Legyen tánc!
Dance Anywhere-Világtánc a Közparkban.
Évről évre minden márciusban van egy nap és egy óra, amikor a világ országaiban önje-
lölt táncosok, az utca embere vagy profik táncra perdülnek ott, ahol épp abban a pilla-
natban vannak. Idén március 27-én 20.00 órakor Füzesabonyban a Városi Közpark-
ban perdült táncra-rendkívül jó hangulatban-a közel 100 jelenlévő.
A rendezvény szervezői:  a Füzesabonyi EFI Iroda és a Média Kft.

„45 év, egy ember életében is 
egy meghatározó életkor. Egy 
intézmény életében bizonyíték, 
bizonyíték arra, hogy szükség 
van művészetre, szükség van ze-
nére”-mondta Molnár Richárd 
alpolgármester köszöntőjében. 
A jubileum alkalmából köszöne-
tét fejezte ki az intézmény zene-
pedagógusainak, diákjainak és a 
szülőknek, és egy emlékplaket-
tet adott át az intézmény vezető-
jének: Nagyné Rózsa Zsuzsan-
nának. A köszöntők után jubi-
leumi koncerttel ünnepelték a 
45. születésnapot, melyre szép 
számmal érkeztek érdeklődők. 
Gratulálunk!

A költészet napja alkalmából, József Attila 
születésének 110. évfordulóján megzenésí-
tett versekkel várták az előadók az arra já-
rókat a Napcentrum előtti téren. A rendezők 
szándéka szerint a szombat délelőtt ügyei-
ket intéző emberek életébe szerették volna 
eljuttatni az üzenetet: hogy ma a költészet 
napja van. Az önkormányzat képviselői kö-
zül Ragó Attila és Kovácsné Szűcs Noémi is 
érdeklődéssel hallgatta József Attila megze-
nésített verseit, Turó Éva és Váradi Krisztián 
előadásában.

„Heart in Art”, Szív a művészet-
ben címmel májusban kiállítást 
rendeznek Füzesabonyban Dr 
Czuriga István kardiológus főor-
vos magángyűjteményéből.   Az 
eseménnyel kapcsolatos megbe-
szélésen jelen volt Nagy Csaba 
polgármester és Molnár Richárd 
alpolgármester.  A nemzetkö-
zi hírű szakember, Füzesabony   
díszpolgára.  A találkozón szó 

volt az egészségügy helyzetéről 
valamint a preventív programok 
fontosságáról is.

Makkai
Zsanett

Simon 
Edit

Horváth 
Péter

Tóth 
Balázs

Varga
Dániel

150 új munkahely 
létesülhet PikoPet FOOD
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Ezúton értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 2015. május 18-22 között nyílt hetet tartunk! 
Kérjük, részvételi szándékukat a 36/542-310-es telefonszámon előre jelezni szíveskedje-
nek! Fenti időpontban lehetőséget biztosítunk a bölcsődei beiratkozásra is.

A Langwest Országos Tehetség-
kutató Tanulmányi Versenyen 
angol nyelvből Szekeres Ke-
vin (8.a) 3. helyezést ért el az 
írásbeli fordulón. Továbbjutott 
a szóbeli döntőbe, ahol 8. lett, 
és eredménye alapján sikeresen 
teljesítette az alapfokú szóbeli 
nyelvvizsgát. 

A Kompolton megrendezett 
matematikaversenyen iskolánk 
csapata 3. helyezést ért el. Egyé-
ni helyezések: Ragó Marcell 
(3.b) 4. helyezett, Németh Kata 
(1.b) 5. helyezett, Bocsi Dóra 
(2.a) 5. helyezett, Úri Viktor 
(1.a) 7. helyezett. A csapat tag-
jai voltak még: Somogyi Lilla 
(2.a), Bocsi Levente (3.b), Far-
kas Bence (4.b) és Tóth Marcell 
(4.b).  

A Zrínyi Ilona matematika-
versenyen Ragó Marcell (3.b) 
megyei második helyezést ért el, 
mellyel  jogot nyert az országos 
döntőn való részvételhez. Az or-
szágos döntő Pécsett került meg-
rendezésre, melyen Marci a 33. 
helyezett lett.   

Hosszú évek óta problémát je-
lent a gyermekek levegőztetése, 
az udvarunk nem megfelelő ál-
lapota miatt. Kevés volt a játé-
kunk, mobil játékszerekkel pró-
báltuk pótolni azokat, hiszen a 
gyermekek tavasztól őszig nap-
juk nagy részét a szabadban töl-
tik. Ígéretet többször is kaptunk 
a helyzet rendezésére, de eddig 
nem történt semmi.

Ebben az évben először a 
Sportbál bevételét ajánlották fel, 
majd Nagy Csaba polgármester 
úr és a képviselőtestület jóvol-
tából emelkedett az udvari já-
tékvásárlásra fordítható összeg 
mértéke.

Március végére beépítettük a 
három új játékot. Jó érzés volt 

látni a csillogó gyermekszeme-
ket, azt az őszinte örömöt és iz-
gatottságot, amivel birtokba ve-
hették, kipróbálhatták gyerkőce-
ink az új eszközöket. Örömünk 
itt még nem ért véget, hiszen áp-
rilisban megtörtént udvarunk fü-
vesítése is, amit a FÜV Kft vég-
zett el. Ez is problémát jelentett 
évek óta, hogy porban játszottak 
a gyermekek, hiszen az udva-
runk mintegy 70 százaléka fű-
mentes.

A köszönet a már említett 
sport klub és a polgármester 
úr mellett kijár Blikhard Virág 
édesapjának és munkatársainak 
is, akik meglepték a gyermeke-
ket és bennünket egy udvari ba-
baházzal.

Kiemelkedő 
tanulmányi 
sikerek a 
Széchenyiben

Nagy Sándor növendékünk bejutott a zalaeger-
szegi Lubik Imre Országos Trombitaverseny 
döntőjébe, és nagyszerűen képviselte az iskolát, a 
várost. Valent Szonja első, Eperjesi Zsófia máso-
dik helyezést ért el Egerben a Kistérségi Zongo-
ra fesztiválon. Vincze Leila Hevesen, a Megyei 

Hegedűversenyen mérte össze tudását a hegedűs 
gyermekekkel, korcsoportjában második helye-
zést ért el.  A képzős növendékek munkáit kiál-
lításon tekinthette meg a közönség – tájékozta-
tott Nagyné Rózsa Zsuzsanna, intézményegység 
vezető.

Meglepetés 
a Füzesabonyi Hétszínvirág 
Bölcsőde gyermekeinek

Hírünket vitték a Művészeti Iskola diákjai

Március 20-án a Víz világnapjával felhívtuk 
a gyerekek figyelmét a víz fontosságára, 
azzal való takarékoskodásra. Ezen a napon 
a gyermekek kékbe öltözve érkeztek az óvo-
dába és vizes játékokkal tettük színesebbé 
a napot. A Víz világnapjához kapcsolódva a 
Galagonya Bábszínház „A kis jegesmedve” 
című bábelőadást adta elő a gyerekeknek.

2015. március 7-én a szülők és a 
dolgozók valamint az alapítványunk ak-
tív közreműködésével megvalósult a Pöt-

tömke Alapítvány jótékonysági „Batyus” 
rendezvénye, ami nagy sikert aratott. A 
bevételünk: 455.200 forint, ami a szülők 
nagylelkűségéről, segítőkészségéről tett ta-
núbizonyságot.

Ezúton szeretnénk köszönetünket ki-
fejezni azoknak, akik támogatásukkal 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 
A bevételt az intézményben járó gyerekek 
mindennapjainak megszépítésére fogjuk 
fordítani. (Óvodapedagógusok)

DIáKnaP 
a Remenyikben
A hagyományokhoz híven a tavaszi szünet előtti 
utolsó nap rendezték meg a helyi középiskolában 
a diáknapot. A programsorozat reggel 8-kor vet-
te kezdetét. Többek között lézerharc, talicskatoló 

verseny, karate bemutató, diákelnök jelöltek be-
mutatkozása és a meglepetés vendég mellett Vá-
radi Krisztián zenekara szórakoztatta a diákokat 
és a tanárokat. A diákelnök Wattmann György lett.

Fotó: tóth Balázs, Makkai Zsanett

Bán 
Boglárka A Füzesabonyi Hétszínvirág 

Óvoda 2015. március 20-án a 
Víz Világnapja alkalmából já-
tékos délelőttöt rendezett óvo-
dásainak. Öt állomáson ismer-
kedhettek a gyermekek a víz-
zel és a vízhez szorosan kap-
csolódó természettel és kör-
nyezetvédelemmel. A rajzpá-
lyázatra beadott alkotásokat a 

gyermekek szüleikkel közösen 
készítették.

A Füzesabonyi Járás óvodá-
sainak Kálban megrendezésre 
kerülő mesemondó találkozójá-
nak immár hagyománnyá vált 
előzményeként március 25-én 
rendeztük meg házi mesemon-
dó versenyünket óvodásaink ré-
szére.

2015. március 24-én rendez-
ték meg Besenyőtelken a körzet 
óvodásainak az OVIOLIMPIÁT. 
A mi óvodánk is a hagyományok-
nak megfelelően részt vett ezen 
az eseményen. Egyetlen ponttal 
lemaradva a csoportversenyben 
II. helyezést értünk el. Az egyé-
ni versengésben arany-, ezüst- és 
bronzérmeket is gyűjtöttek.

Pöttömke Óvodások 
tavaszváró programjai

Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda



A Borza Dojo SE immár 7. éve műkö-
dik nagy sikerrel Mezőtárkányon, min-
den kedden és csütörtökön megtalálod 
őket a Művelődési Házban 17.30-tól. 
Fellépésen is voltak nemrég Füzesa-
bonyban, a rezsis diákokat kápráztatták 
el látványos bemutatójukkal. Csatlakozz 
Te is Kerékgyártó Tamás és Ádám csa-
patához! 

Mezőtárkányi 
majális
Május 1-jén a sportpályán várják a ked-
ves vendégeket a szervezők.

Délelőtti programok között szerepel 
egy jó hangulatú főzőverseny 8 órától, 
melyre az utolsó napig lehet nevezni. 

10 órától 16 óráig a  gyerekeket 
ugrálóvár erőt, ügyességet, állóképessé-
get igénybe vevő játékok várják.

Ugyanekkor a nagyobbak lézer-
harcra nevezhetnek, melynek szervezője 
a Füzesabonyi Paintball Klub.

Az Egri Spartacus Egyesület tájfutó 
sportági bemutatóval, lézer biatlonnal, 
digitális futópaddal készül, népszerűsíti 
a tájfutást.

13 órától a sportpályán elkezdődik 
a nagypályás focibajnokság, melyre he-
lyi és környékbeli csapatok jelentkezé-
sét várják. Lesz tizenegyes rúgó verseny, 
célbalövő verseny is. (Jelentkezés - Né-
meth Géza: 30/491-0583)

14 órától az Egri főiskola Varázsto-
rony csapata ejti ámulatba a közönsé-
get érdekes és látványos fizikai kísérle-
tek bemutatásával.

Délután bemutatkoznak helyi gyer-
mekek: mazsorettek, óvodások, hip-hap 
dancing csoportok.

17 órától Kadlott Károly mulató-
saira táncolhat a nagyközönség, a jó 
hangulat majd még jobb hangulattal, 
utcabállal zárul. Itt a zenét Tóth Róbert 
szolgáltatja 22 óráig.

Tudja, Mezőtárkány szeretettel vár-
ja minden kedves vendégét!

Patent – 2015. májusmezőtárkány6

Ha röviden kellene be-
mutatnom a települést – 
mindenképp kiemelném 
az itt élők vendégszere-
tetét, közvetlenségét és 
segítőkészségét. A helyi-
ek úgy fogalmaznak „mi 
mindig vendégszerető 
nép voltunk”, így aztán 
a kevésbé szívesen látott 
törökök is hosszan ven-
dégeskedtek a faluban. 
A mezőgazdasági do-
minanciájú falu békés 
természetű, földszerető 
emberek lakhelye volt 
mindig, ahol értéke van 
a szorgos munkának és 
a szórakozásnak is.

V
olt érsekségi és kápta-
lani birtokként a tele-
pülés számtalan egy-
házi emlékművel ren-
delkezik. 

A község centrumában lévő 
templomkert ezeken kívül a 20. 
század történelmének embe-
ri sorsokkal pecsételt lenyoma-
ta is egyben, melyet tisztelettel 
őriz az utókor az elmúlt évben 
felújított kézi faragású, kopjafás 
kerítés mögött.  A hagyományos 
népi kultúra emlékeit a tavaly ta-
vasszal átadott tájház és beren-
dezése reprezentálja.

A község életképességét ma is 
a mezőgazdaság és az arra épülő 
kereskedelem garantálja. A tele-
pülésen termelőszövetkezet, tü-
zép, rehabilitációs foglalkozta-
tó, baromfitenyésztés- és feldol-
gozás, illetve sertésfeldolgozó 
vállalkozás működik, bár még 
mindig az önkormányzat a leg-
nagyobb foglalkoztató. Az M3-
as autópálya közelsége remélhe-
tőleg újabb vállalkozásokat ösz-
tönöz letelepedésre. 

A település határában fek-
vő bányató (www. matraviz.hu) 
mára vonzó horgászparadicsom-
má fejlődött, igényes szálláshe-
lyekkel, szabadidőparkkal várja 
a turistákat. Mezőtárkány intéz-
ményi infrastruktúrája megfe-
lelő, jó színvonalú. 2005. évi 
IKT beruházással az épületbőví-
tés mellett jelentős informatikai 

eszközparkkal 
gazdagodott az 
általános iskola. 

A 2011-es 
fejlesztésekkel 
–digitális táb-
lák, interaktív 
tantermi csoma-
gok - új tanulási 
és információ-
szerzési lehető-

séghez jutottak a gyerekek.
Az elmúlt időszak legna-

gyobb beruházása az új óvoda 
építése volt. Megújult gyönyörű 
környezetben, modern eszközök 
segítségével történik a legkisebb 
korosztály nevelése.

A település Teleháza 2006. 
elején kezdte meg működését, 
KIHOP nyertes pályázatával 
hivatalosan is eMagyarország 
Pont cím viselésére kapott jogo-
sultságot 2009 nyarától. 

Az intézményi feladatellátás 
egy része folyamatos bővítések-
kel, Mezőtárkány gesztorságával 
2007-től társulásban működik. A 
közoktatási feladatokat Egerfar-
mossal, szociális ellátásokat Be-
senyőtelek, Dormánd, Egerfar-
mos, Mezőszemere és Füzesa-
bony településekkel közösen 
látják el. A közigazgatási felada-

tokat összevont hivatalként Dor-
mánddal, Mezőszemerével és 
Egerfarmossal működtetik. Az 
évekig megoldatlan egészség-
ügyi alapellátás az elmúlt évek-
ben rendeződött, új háziorvos és 
fiókgyógyszertár működtetésé-
vel. A Szociális Szolgáltatóház-
ban a védőnői szolgálat, család-
segítés és házi gondozás kapott 
modern fizikai feltételeket. Az 
úthálózat felújítását és a szenny-
vízcsatorna - rendszer kiépítését 
a szomszédos Egerfarmos tele-
püléssel közösen, európai uniós 
források bevonásával tervezik 
megvalósítani.

Számos sikeresen zárult pro-
jekttel büszkélkedhet a község. 
A közelmúltban frekventált falu-
központ épült ki, megvalósult az 
orvosi rendelő és a polgármes-
teri hivatal akadálymentesítése, 
bővítése; gyönyörű, új óvoda, 
sportöltöző épült, tájházat alakí-
tottak ki.  

Az iskola épületében nyílás-
zárócsere, homlokzati hőszige-
telés, színezés és a kézilabda pá-
lya felújítása történt meg. Térfi-
gyelő kamerarendszer vigyázza 
a falu nyugalmát. START köz-
munkaprogram keretében asz-
talos üzemet alakítottak ki és 

működtetnek. Az önkormányzat 
tűzoltóautót vásárolt és fűtött 
garázst alakított ki a célszerű tá-
roláshoz. 

Ingatlan vásárlásokkal is gya-
rapították az önkormányzat va-
gyonát.

A községben aktív civil élet 
működik. A Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület eredményesen végzi 
önkéntes munkáját. A Gyöngyvi-
rág Nyugdíjas Klub jeleníti meg 
a településen a derűt, vidámságot 
és aktivitást. A nyugdíjas tánc- 
csoport országos versenyeredmé-
nyekkel dicsekedhet, de műkö-
dik kórus, mazsorett csoport is. A 
Sportegyesület több szakosztályt 
és edzőtermet is működtet. Az 
aktív sportélet számos bajnokot 
ad Mezőtárkánynak. Hosszú éve-
kig eredményesen működött az 
Arcok Álruhában amatőr ifjúsági 

színtársulat. A helyiek összefogá-
sát a falunap, a felnőtt és gyerek 
farsang, a tavaszköszöntő temp-
lomi hangverseny,  az idősek vi-
lágnapi köszöntése, a falusi disz-
nótoros, betlehemezés, a falu ka-
rácsonya rendezvény, az önkor-
mányzati szilveszter, valamint a 
Tárkány nevű testvérközségek  
találkozója példázza.

A közösségi összetartozás 
mintáját a képviselő-testület ki-
váló együttműködése mutatja. A 
településért való önzetlen tenni 
akarás eredményei a közelmúlt 
jelentős fejlesztéseiben  mérhe-
tők. Megvalósult a játszótér épí-
tése, sportpálya rekonstrukciója, 
információs táblák kihelyezése, 
hangos hirdető kiépítése, törté-
nelmi, és kulturális kiadványok 
kiadása, mezőgazdasági gépek 
beszerzése, mezőgazdasági csar-
nok építése, - folyamatos a mun-
kahelyteremtő foglalkoztatás 
bővítése. Elnyert pályázati for-
rásból a küszöbön álló fejleszté-
sek között van az orvosi rende-
lő bővítése, eszközbeszerzése. 
Jövőképük, hogy élhető, fejlődő 
település legyen Mezőtárkány.

Látogassanak el Mezőtár-
kányra, hogy megtapasztalhas-
sák a helyiek vendégszeretetét!  

Példaértékű összefogás Mezőtárkányon

a mezőgazdaság és a kereskedelem 
biztosítja a település életképességét

Sipos 
Attila

Tóthné 
Szabó 
Anita
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Üdvözlöm a Kedves Olvasókat! 
Ezt a Fekete István idézetet vá-
lasztottam a mai időutazásom cí-
mének. Ezúttal májusi ünnepekre 
szeretnék nosztalgiával visszaem-
lékezni. Az egyik, rögtön a hónap 
első napja, az elseje. A nem éppen 
kellemes oldala az volt, hogy kö-
telező volt részt venni a hagyomá-
nyos felvonuláson az adott iskola, 
illetve munkahely képviseletében. 
De én most a kellemes oldalára 
szeretnék visszaemlékezni. A hi-
vatalos ünnepségek eleinte a Kul-
túrházzal szemben lévő területen, 
később a Gimnázium előtti téren 
voltak megrendezve. Az iskola 
tanulói a Rákóczi úton végig ha-
ladva, a Széchenyi út felé beka-
nyarodva mentek a rendezvényre. 
Emlékszem, egyszer azt találták 
ki az iskolában a pedagógusok, 
hogy májusfával vonuljunk fel. 
Ezt mindenkinek önállóan kellett 
elkészíteni. Kaptunk több lehető-
séget is, hogy hogyan készítsük el 
otthon. Az én májusfám egy hosz-
szú meszelő nyele volt, amit piros 
olajfestékkel bekentünk. A tetejé-
re fémszalagból egy csillag alak 
segítségével egy nagyobb kör 
volt rögzítve, amire körbe színes 
krepp-papír szalagok lettek erő-
sítve. Szerintem nagyon szépek 
voltak ezek a színes szalagokkal 
feldíszített rudak ahogy a szélben 
egyszerre lengedeztek mindenki 
kezében. Az iskola készített egy 
hatalmas méretűt is ebből a má-
jusfából. Az ezen lévő szalagok 
nem papírból voltak, hanem se-
lyemből, mert a népi táncos cso-
port tagjai táncolva vonultak vele 
úgy, hogy egy fiú tartotta a rudat, 
a lányok pedig egy koreográfia 
szerint úgy mozogtak, hogy a sza-
lagok egy mintát alkotva össze-
fonódtak. A hivatalos ünnepség 
után aztán kezdődhetett a kötetlen 
majális. A felnőttek kaptak virsli- 
illetve debreceni és sör vagy üdítő 
fogyasztására felhasználható je-
gyet. Mi gyerekek azonban alig 
vártuk, hogy az akkori piac téren 
(Bútor üzlet melletti terület) felál-
lított körhinták egyikére felülhes-
sünk. Volt amikor több játék volt, 
mint a búcsúban (lánchinta, gyer-
mek-körhinta, UFO, mini hullám-
vasút, libegő). Nagyon élveztük. 
Este diszkó volt a Kultúrházban. 
Wenczel Árpád mindig gondos-
kodott a jó hangulatról. A jegye-
ket Ivicz Mária árusította a bejá-
rati ajtón kialakított kis ablakon 
keresztül. A „jegyszedő” Galán-
tai Éva volt. Akkor még más volt 
a diszkó, mint manapság. 20 óra-
kor kezdődött, de az elején nem 
nagyon akart senki táncolni. Mi-
vel mi egy páran a baráti társa-
ságból tánciskolások voltunk, így 

meguntuk az egy helyben ülést 
és elkezdtük a táncot. Erre egyre 
többen felbátorodtak és a parkett 
megtelt a szórakozó fiatalokkal. A 
rendezvény általában éjfélig tar-
tott. Akkor még esetleg volt egy 
pici ráadás, de aztán a lámpákat 
felkapcsolták és mindenki indult 
haza. 

A másik ünnep egy sokkal meg-
hittebb esemény, az Anyák Napja, 
ami május első vasárnapján van. 
Erre a szép napra úgy emlékszem 
vissza a gyerekkoromból, hogy a 
következő dalt énekeltük együtt az 
óvodai csoportban illetve az osz-
tályteremben az édesanyánknak: 

Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára,
illatosan!
Zúgja az erdő, susogja a szellő.
Üzenik az ágak, lombok:
légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!
A műsor végén mindenki egy-

egy szál virággal köszöntötte fel 
az édesanyját. Ez a legkedvesebb 
ünnep, amit egy anya átélhet a 
gyermekével, ezért bízom benne, 
hogy ez a hagyomány soha nem 
tűnik el a gyermekek életéből. 
Gondoljunk most is nagy-nagy 
szeretettel az édesanyákra, akik 
életet adtak nekünk, és felnevel-
tek bennünket óriási szeretettel! 

A hónap utolsó vasárnapja a 
gyermekeké. Ez az esemény a 
gyerekkoromból úgy jön elő az 
emlékeimből, hogy ezen a napon 
voltak a kisdobos- és úttörő ava-
tások. Az én kisdobos avatásom 
különösen kedves emlék, mert 
pontosan akkor született a hú-
gom, Renáta. Tehát egyszerre let-
tem kisdobos és egy kistestvért is 
kaptam ajándékba. Az akkori csa-
patvezető Kassai Endréné Marika 
néni volt. A kisdobosok 6 pontját 
több héten át gyakoroltatta velünk 
Gazdag Béláné Ilonka néni, aki az 
osztályfőnököm volt. A fogada-
lom tétel az iskola betonos pályá-
ján volt megtartva. A nyakkendőt 
az úgynevezett „avató szülők” kö-
tötték a nyakunkba. Az én „avató 
szülőm” a keresztanyám volt. Az 
ünnepség végén egy emléklapot 
kaptunk, amelyet most megosztok 
Önökkel. 

A májushoz nagyon sok szép 
esemény köthető, de ezekről talán 
majd egy másik alkalommal fo-
gok megemlékezni.

 E
kkor a civil szerve-
zet vezetőjének Nagy 
Lászlót választották, 
aki azóta is töretlen 
lelkesedéssel végzi az 

egyesületi munkát.
A Füzesabonyi  Kertbarát 

Kör Egyesület mindössze 4 éve 
működik a városban, mégis az 
egyik legnépszerűbb civil szer-
vezetként tartják számon. Igazi 
közösséggé kovácsolódott a tag-
ság. Évente kb 40 alkalommal 
találkoznak. Komoly tekintélyt 
vívott ki munkájával a tagság, 
amit bizonyít az is, hogy egyre 
több szakmai kérdéssel, kérés-
sel fordulnak hozzájuk a füzesa-
bonyi lakosok, tanácsot kérve a 
kiskert műveléséhez, gyümölcs-
fák metszéséhez, dísznövények 
gondozásához. 

A kertészkedéssel, a szaba-
didős programokkal, egészség-
ügyi előadásokkal, vérnyomás- 
és vércukorszintméréssel, a 
gyógynövényekről szóló előadá-
sokkal az egészséges életmódot, 
az egészségmegőrzést szolgál-
ják. Arra törekednek, hogy tevé-
kenységük révén az idősebb és a 
fiatalabb korosztály, valamint a 
legkisebbek, vagyis az óvodások 
értékeljék a kertészkedés által 
nyújtott ismereteket, és örömü-
ket leljék a föld, a kert művelésé-
ben. A kert művelése révén gon-
dozottak lesznek a porták, hasz-
nos és egészséges elfoglaltságot 
találnak az emberek, amely hoz-
zájárul boldogulásukhoz is. A 
megtermelt zöldség-gyümölcs 
hozzájárul az egészségmegőrzé-
séhez, továbbá a család anyagi 
terhein is könnyít. 

A kertbarát kör tagjai folya-
matosan lelkesen végeztek és 
végeznek önkéntes munkát. A 

Pöttömke Óvodában az elmúlt 
évben 17 kertbarát szorgosko-
dott. Mintakert kialakításához a 
terület felrotálása, kapálás, ge-
reblyézés, fűnyírás, metszés, vi-
rágültetés volt az önként vállalt 
feladat. 

Önként vállalt kötelezettsé-
gük a COOP Áruház melletti 
Emlékpark gondozása, amely az 
elmúlt évben a változékony, oly-
kor szélsőséges időjárás miatt 
több munkát igényelt. Serkentő-
leg hat a csoportra, hogy az arra 

járóknak tetszik a park. 9 alka-
lommal összesen 324 órát dol-
goztak a parkban. Ezen túlme-
nően a befogadó szervezeteknek 
ugyanennyit teljesítettek, vagy-
is  több mint 600 óra önkéntes 
munkát végeztek 2014-ben.

A Kis Bocs Baba-Mama 
Egyesület rendezvényein – Civil 
Expó, Anyatejes Világnap, Mi-
kulás nap – kiemelkedő munkát 
végeztek a kertbarátok. Az első 
Civil Expót 2011-ben rendezték, 
- ebben az évben alakult a Kert-

barát kör – és a sátorszépségve-
rsenyen már elnyerték az I. he-
lyezést. 

Az Egyesület komoly tekin-
télyt szerzett Füzesabonyban és 
a környező településeken, a la-
kosok példaértékűnek, és kö-
vetendőnek tartják tevékenysé-
güket. Minden jelesebb rendez-
vényhez kapcsolódóan kiállítás-
sal, kóstolóval egybekötött ter-
mékbemutatóval jelentek meg. 
Népszerűsítik az egészséges 
élelmiszerek termelését (zöld-
ség, gyümölcs, méz stb.) és az 
ezekből készült ételek, ivólevek, 
lekvárok, saláták, sütemények 
fogyasztását, amelyhez recepte-
ket, ismertetőket is adtak az ér-
deklődőknek. Megalakulásuk 
óta sok-sok oklevéllel, serleggel, 
elismerésekkel rendelkeznek. 
Az elmúlt évben is gyarapítot-
ták díjaik számát. 2014-ben Fü-
zesabonyban  pl. Civil Expón I. 
helyezést , Szihalmon Kemencés 
Napokon három díjat is elnyer-
tek. 2015. február 28-án a Fü-
zesabonyi Önkormányzat fánk-
sütő versenyt hirdetett, amelyre 
az  egyesület  3 kategóriában is 
nevezett. A II. díjat nyerte el a 
közösség.  A városi  rendezvé-
nyeken mindig nagy létszámmal 
képviselik az egyesületet. 

Az idén a Füzesabonyi Kert-
barát kör meghívást kapott Eger-
be az ÖKO Napra, ahol egész-
séges élelmiszerekből tartanak 
kóstolót, fát ültetnek, játszóházi 
foglalkozást tartanak.

Készülnek Füzesabony Város 
Önkormányzata által MÁJUS 
1-jére meghirdetett főzőverseny-
re is.

Szeretnék eredményeikkel to-
vábbra is Füzesabony város hír-
nevét öregbíteni.

2010 decemberében Tóth Benedek ötleteként szerveződött az egyesület. Úgy gondoltuk, mivel Füzesa-
bony mezőgazdasági település, hasznos lenne, ha a városban egy civil szervezet jönne létre, amely a ker-
tek szakszerű művelésével, szabadidős programok szervezésével foglalkozna.

Példaértékű közösség 
a Füzesabonyi Kertbarát Kör

„…most öltözik a tavasz 
felnőtt, szép leánya: 

Május…” (Fekete István)

Szeredi 
Attila

Nagyné 
Váradi Anna
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A másik fontos beru-
házásként említette 
a polgármester a te-
lepülés körüli övárok 
kiépítését és a belte-

rületi csapadékvíz elvezetését. 
Felidézte, hogy 2014. szeptem-
berében vészhelyzetbe került a 
település. A hirtelen lezúduló 
csapadék mennyisége elöntötte 
a Kossuth út (3-as főút) környé-
két, az ott élők kertjeit, és a dé-
li-délnyugati mélyebben fekvő 
igatlanokat is veszélyeztette. A 
Cigány-tó mint csapadékbefo-
gadó terület nem volt alkalmas 
ekkora mennyiségű csapadékvíz 
befogadására és elvezetésére a 
Rima patakba. A Szihalom kül-
területein lévő mezőgazdasági 
területek miatt sorozatosan vész-
helyzet alakult ki a hirtelen lezú-       
duló esőzések alatt, ezért végle-
ges megoldást csak az övárok ki-
építése jelentené.

A Füzesabony és Szihalom 
közötti kerékpárút megépíté-
se hivatásforgalmi szempontból 
volna fontos, mivel a 3-as főúton 
való kerékpáros közlekedés til-
tott, ugyanakkor településünkről 
nagyon sok lakos jár be dolgozni 
2- 3 műszakban is Füzesabony-
ba – indokolta a következő ter-

vezett beruházást Bóta József.  A 
szabadidő hasznos eltöltésének 
is fontos része lehetne a munka-
helyre kerékpározás, mivel ezál-
tal az utazási idő lerövidülne és 
a kerékpáros közlekedés spor-
tolási és életmódbeli javulást is 
eredményezne a dolgozóknak. 
Azt is elmondta, hogy a két te-
lepülés kész tervekkel rendelke-
zik, azonban az elmúlt ciklusban 
forráshiány miatt nem valósult 
meg a projekt.

Az utak felújítása is fontos ré-
sze az önkormányzat fejlesztési 
programjának. A 33102 számú 
főutat évtizedek óta nem újítot-
ták fel, állapota rendkívül lerom-
lott, balesetveszélyes és a falun 
átmenő forgalom miatt óriási ve-
szélyt jelent a kerékpáros közle-
kedőkre is, mivel a kátyúk miatt 
nem tudnak az út szélére lehú-
zódni. A nagy kátyúk a gépjár-
művekben is károkat okoznak. 
Ezt használják a távolsági autó-
busz közlekedésnél és a környe-
ző autósforgalmat is ez bonyo-
lítja le – hangsúlyozta a polgár-
mester. A rossz minőség miatt 
azonban sokan a település belső 
útjait használják, a korlátozó és 
tiltó táblák ellenére kamionok és 
nehéz tehergépjárművek is köz-

lekednek. Rendkívül sürgetővé 
vált a főút felújítása, mert túl va-
gyunk a 24. órán – figyelmezte-
tett Bóta József.

Az idősek nappali ellátását 
nyújtó intézmény épületének ál-
laga és épületgépészeti szerelvé-
nyei is elavultak, az épület még 
az 1950-es években épült, ezért 
sürgős felújításra szorulna, kom-
fortfokozatát emelni kellene. A 
növekvő számú nyugdíjas és az 
egyedülálló idősek ellátása, ápo-
lása egyre nagyobb gondot okoz 
– fejtette ki a település vezetője.  
Az egészségügyi központ felújítá-
sával az épületből kikerült a fog-
orvosi rendelő, így az ott felsza-
badult 45 négyzetméter területtel 
lehetne bővíteni az idősek nappali 
ellátását szolgáló intézményt.

A polgármester szavai szerint 
az önkormányzat nem feledke-
zik meg a kulturális és szaba-
didős programokról sem. A he-
lyi identitás erősítését szolgáló 
hagyományőrzés, népszokások, 
néprajzi oktatás (hímzés, fara-
gás, festés..stb.), a gazdasági 
élethez kötődő népi hagyomá-
nyok, valamint az ehhez szoro-
san kapcsolódó egyházi szoká-
sok felélesztése is szerepel a fel-
adatok között.  Máté Krisztián

Számos fejlesztési tervet 
dolgozott ki Szihalom vezetése
Az elkövetkezendő években folyamatosan nő az igény a bölcsődei férőhelyek 
iránt a településen, sőt a szomszédos településekről is Szihalomra hozzák, illetve 
hoznák a 3 év alatti kisgyermekeket bölcsődébe, mivel a környező településeken 
csak Szihalom rendelkezik egységes óvoda-bölcsődével, azonban ez a kapaci-
tás teljes egészében kimerült – nyilatkozta lapunknak Szihalom polgármestere. 
Bóta József elmondta, a jelenlegi körülmények között már nem tudnak több 
bölcsődés korú kisgyermeket befogadni. Ezért vált szükségessé, hogy az Óvo-
dától külön, önálló bölcsőde épüljön, kétcsoportos foglalkoztató kialakításával.

Ön tudta, hogy
– a belterületi ingatlanok tulajdonosai 
a zöldhulladékot csak akkor semmisít-
hetik meg égetéssel, ha ezt az adott te-
lepülés önkormányzata rendeletben en-
gedélyezi?
– a tüzet nem szabad őrizetlenül hagy-
ni, és az égetés végeztével a lángokat 
gondosan el kell oltani?
– az égetés végeztével a helyszínt át is 
kell vizsgálni?

ÖN TuDTA, Hogy 
AZ állATTARTó
– köteles az ebet - 3 hónapos kor betöl-
tését követő 15 napon belül - bejelenteni 
a jegyzőnek
– köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, 
elveszett, tartási helye 3 hónapnál hosz-
szabb időre megváltozott, vagy új tulajdo-
noshoz került?
– köteles gondoskodni, hogy az eb közte-
rületre felügyelet nélkül ne juthasson ki? 
– felelősséggel tartozik az eb által okozott 
sérülésekért?  
– köteles gondoskodni arról, hogy az eb a 
közterületet ne szennyezze? 
– köteles gondoskodni az eb általokozott 
szennyeződés azonnali eltávolításáról?
 
ÖN TuDTA, Hogy 
– tilos bekerítetlen ingatlanon ebet sza-
badon tartani?
– közterületen ebet csak pórázon szabad 
vezetni? 
– játszóterek területére ebet bevinni pórá-
zon vezetve is tilos?
– oktatási, egészségügyi, szociális, kultu-
rális létesítmény területére, ügyfélforgal-

mat lebonyolító közintézmény épületébe, 
bölcsődébe, óvodába, iskolába tilos ebet 
bevinni? 
– a négy hónaposnál idősebb kutyát 
csak egyedi azonosítóval, chippel ellátva 
lehet tartani?
– vakvezető és más segítő kutya, korlá-
tozás nélkül bevihető a fentebb felsorolt 
intézményekbe?

ÖN TuDTA, Hogy 
– aki a fenti szabályokat megszegi vagy 
bármilyen állat életét kioltja vagy kínoz-
za: szabálysértési bírsággal sújtható, sú-
lyosabb esetekben büntetőjogi következ-
ményekkel jár?

Felelős ebtartás!

Antal 
Annamária

Jön a jó idő, 
nő a kullancsveszély!
a közönséges kullancs terjedése: az emberre esős, nyirkos, de meleg idő-
ben, többnyire a kerti munka során vagy kirándulás közben kapaszkodik 
fel. Kertjeinkbe a háziállatok, a földön fészkelő madarak és a vadon élő 
emlősökön ,,potyautasként” kerül be.

a közönséges kullancs ártalma: több betegséget terjeszt, melyek közül 
a két legfontosabb a kullancsencephalitis és a Lyme-kór. Vérszívása több-
nyire teljesen fájdalmatlan. 

a kullancsencephalitis (vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás): a fer-
tőzések jelentős része tünetmentes, kisebb része pedig influenzára emlé-
keztető betegségtünetekkel, lázzal, fejfájással, rossz közérzettel zajlik le, 
de súlyos idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak. a betegség zömében 
teljes gyógyulással végződik, de maradandó bénulás, pszichés és mentalis 
zavarok a betegek 6-20 %-ánál előfordulnak. a terjesztés szempontjából a 
vírust hordozó kullancsok a veszélyesek.

a Lyme-kór (baktériumok által okozott megbetegedés, amelyet e kór-
okozóval fertőzött kullancsok terjesztenek): legjellegzetesebb tünete a ván-
dorló bőrpír, amely a általában néhány napos lappangási idő után a szúrás 
helyén jeletkezik. a bőrjelenséget enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán 
viszketés kísérheti, de felléphet magas láz, fej-és izomfájdalom, valamint 
agyi izgalomra utaló jelek is. Igen ritkán , a kullancscsípés után 1-2 hónap 
múlva szívpanaszok és neurológiai tünetek is jeletkezhetnek. Védőoltás 
nincs ellene, de megfelelő gyógyszeres kezeléssel jól gyógyítható!

MiNDkéT BETEgSég gyANújAkoR 
foRDuljuNk oRVoSHoZ!
Védekezés a kullancs ártalma ellen: megelőzés céljából alkalmazott egyéni 
védekezési módszerek: a bőrbe fúródott kullancs mielőbbi felderítése, és 
eltávolítása, kullancsrisztó szerek használata. Kullancsencephalitis ellen: 
védőoltás. Magyarországon bárki számára térítés ellenében hozzáférhető!
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Hídvégi Adrienn édesapja 
ma is a városban él és dol-
gozik, édesanyja Budapes-

ten üzletasszony. Őt mutatom be 
ma önöknek, aki nemcsak a sport-
ban ért el kiváló eredményeket, 
hanem céltudatosan készül, tanul 
a jövőbeni életére. Mindig is cso-
dálattal töltött el engem, amikor 
sportolók, az elért eredményeik 
mellett a tanulást is olyan fontos-
nak tartják, mint a sportban elért 
eredményeiket. Adrienn Füzesa-
bonyban nőtt fel, az általános is-
koláit a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában kezdte. A sport 
elég korán fontossá vált életé-
ben, már 9 évesen több sportág-
ban kipróbálta magát, úszott, ka-
ratézott, vízilabdázott, de aztán a 
tenisz lett az első szerelem, s ez a 
szerelem még ma is tart.

Tanulás, sport, tulajdonkép-
pen ez kíséri végig eddigi pályá-
ját. Az elért eredményei alapján 
már 16 évesen Budapestre megy, 
olyan gimnáziumba, ahová spor-
tolók járnak. S innentől fogva 
elkezdi önálló életét, a szüleitől 
távol, de természetesen nem ma-
gára hagyva. Képzeljenek el egy 
ilyen kemény napirendet egy ti-
nédzser életében: reggel 6 óra 15 
perctől 8 óra 45 percig iskola, 
utána edzés 12 óráig, ebédszünet, 
majd 14 órától edzés 16 óráig, s 
újból iskola 18 óráig. Egy ilyet 
végig csinálni csak céltudatosan, 
küzdelemmel, fegyelemmel le-
het. Ebben az időszakban fejlő-
dik nagyon sokat a teniszben, s 
ér el kiváló eredményeket, a fel-
nőtt ranglistán 17 évesen már a 
11. Tulajdonképpen ennek a fej-
lődésnek és eredményeinek kö-
szönheti azt, hogy érettségi után 
már az Egyesült Államokban Las 
Vegasban találjuk, egyetemi ta-
nulmányait itt végzi, hotel me-
nedzsmentet tanul, s a tenisznek 
köszönhetően anyagilag sem kell 
terhelnie a szüleit. Ennek elle-
nére nem felejti el megemlíteni, 
hogy minden, mit elért, nekik és 
a tenisznek köszönheti.

Jelenleg a mester diplomáját 
csinálja New Yorkban, a Wag-

ner College-ban, ami egy magán- 
egyetem, s ő marketinget tanul, 
s emellett főedzőként is dolgo-
zik. A munkájáért nem fizetést 
kap, hanem a tanulás lehetőségét, 
azaz fizetik a tandíjat, a lakást, s 
a megélhetését. Kevés szabadi-
dejét a barátjával tölti - ha tehe-
ti, mert ő Magyarországon él -s 
ha őt nélkülöznie kell, akkor egy-
egy mozi, filmnézés laptopon, 
egy-egy érdekes könyv adja meg 
a kikapcsolódást számára.

Kérdeztem, hogyan képzeli el 
a jövőjét: „Szeretnék egy stabil 
állást marketingesként, amiben 
ki tudom élni a kreativitásomat, 
egy stabil munkahelyet. Ami szá-
momra még talán ennél is fonto-
sabb, a család. Ott szeretnék élni, 
ahol a párom és én megtaláljuk 
a számításunkat, ha ez külföl-
dön lesz, akkor ott, ha ez otthon, 
akkor Magyarországon. A he-
lyet nem tervezem, majd kiala-
kul, New Yorkot sem terveztem, 
mégis jött. Bárhová visz az élet, 
megpróbálom a legjobbat kihoz-
ni belőle.”

Most, amikor idézem levelé-
ből az utolsó kérdésemre adott 
válaszát, - azaz, hogy kérek egy 
személyes üzenetet a füzesabo-
nyiaknak, - látom az őszinteséget 
is: „Mindenki próbálja meg ki-
hozni a legtöbbet és a legjobbat 
az életéből. Én nagyon szerettem 
Füzesabonyban felnőni, és na-
gyon szép emlékeim vannak ott-
honról. Nekem mindig Füzesa-
bony lesz az otthonom, bárhol is 
legyek a világban.” - mandzs-

Minden út Rómába vezet!

Szemenyei Péter atya útja 
az örök városba 
A húsvéti készülődésben - nagyszombat reggelén - sikerül időpontot egyeztetnem Péter atyával, akit 
római útja kapcsán kérdezem tanulmányairól, a hivatására való felkészüléséről.

A hívő embernek, így nekem is, 
a nagyböjt idején - ez év már-
ciusában - történt római utam 
zarándoklat, lelki töltekezés 
volt: felkészülés a húsvét örö-

mére.
Az Ön számára nem ismeretlen Róma. 

Mi köti Önt ehhez a városhoz?
A hivatásomra való felkészülés hat évét 

jelenti. Teológiai tanulmányaimat Egerben, 
a Foglár úti szemináriumban kezdtem. Az 
akkori szemináriumi rektor javaslatára ke-
rültem az 1560-as években alapított  ró-
mai Pontificium Collegium Germanicum et 
Hungaricumba (Pápai Német-Magyar Kol-
légium)

Hogyan kell elképzelni a Germanicum 
kollégiumi életét?

Ebbe a kollégiumba német nyelvterület-
ről és a „magyar korona” országaiból ke-
rülnek növendékek. (Ausztria, Svájc, Hor-
vátország, Szlovénia, Magyarország stb.) 
Az intézetet német jezsuiták irányítják, hi-
vatalos nyelve a német. Az itt eltöltött idő-
szak a lelki éltre való felkészülést jelentet-
te, de lehetőséget adott kapcsolatok, barát-
ságok építésére is.

Van-e továbbélése az itt kötött barátsá-
goknak, kapcsolatoknak?

Minden évben München mellett van ta-
lálkozója a Germanicum volt növendéke-
inek. Ennek mintájára mi magyarok meg-
szervezzük minden év július elején a saját 
találkozóinkat, az idén Győrben. De a vi-
lágháló is ehetőséget ad arra, hogy kapcso-
latban legyünk egymással. (Peruba, ahol az 
egyik kollégiumi társam teljesít szolgálatot 
például nehéz és költséges lenne eljutni.)

Visszatérve a római évekre, ha a Germa-
nicum, a lelki éltre való felkészülést jelen-
tette, hol történt a papi hivatásra való fel-
készítés?

Tanulmányaimat a Pontificia Universy-
tas Gregoriánban (Pápai Gergely Egyetem) 
folytattam, melynek hivatalos nyelve az 
olasz. Igazi multikulturális világ, ahol min-

den kontinensről vannak diákok. Itt való-
ban kézzelfogható a katolikus egyház egye-
temessége. Természetesen vannak vizsgák, 
ahol az első kérdés milyen nyelven kíván 
a hallgató vizsgát tenni. A jegyzetek olasz 
nyelvűek.

Milyen állomások vezettek a pappá 
szenteléséig?

1995 áprilisában a Patheon és a Tre-
vi-Kút közelében lévő Szent Ignác temp-
lomban szenteltek diakónussá, majd 1996 
júliusában pappá, szülőfalumban.

A pappá szentelése után még nem tét 
vissza Magyarországra? Mi történt még 
Rómában?

Biblikus tanulmányokat folytattam, a 
Szentírást tanulmányoztam görög és héber 
nyelven.

Milyen meghatározó élményei voltak 
még Rómában?

Újmisés papként II. János Pál pápával 
misézhettem a Vatikánban, a Szent Atya 
magán kápolnájában. Több alkalommal 
találkoztam - az akkor még bíboros - Be-
nedek pápával. De a mai napig minden lá-
togatás meghatározó, hiszen még mindig 
vannak itt barátaim, ismerőseim. S aho-
gyan a magyarok nemzeti templomában 
lévő sírfelirat hirdeti: 

„Róma mindannyiunk hazája, Rómába 
mindig hazamegy az ember.”

Füzesabonytól New Yorkig
Hídvégi adrienn: nagyon szép 
emlékeim vannak otthonról 
Ebben a lapszámban a tengeren túlra megyünk el 
képzeletbéli vendégségbe, egy olyan füzesabonyi 
lányhoz, akit nem olyan rég, decemberben, a város 
is vendégségbe hívott, hogy meggyújtsa adventi ko-
szorúján az egyik gyertyát. Hídvégi Adrienn ma is 
szívesen gondol vissza a gyermek éveire, hiszen na-
gyon szeretett itt felnőni. 

FOTÓK: KOVÁCS ATTILA
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Gyermekvédelmi tanácskozásra hívta a 
jelzőrendszer tagjait a Laskó-Rima Men-
ti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intéz-
mény Füzesabonyi Gyermekjóléti Szolgá-
lata március végén. A tanácskozás legfon-
tosabb feladata az volt, hogy az együttmű-
ködést hatékonyabbá tudják tenni az érintett 
tagok.

Ezt indokolja, hogy 2014-ben Füzesa-
bonyban 116 gyermek került gondozásba, 
ami 59 családot érint. A kezelt probléma 
vegyes: anyagi, gyermeknevelési, maga-

tartászavar, igazolatlan hiányzások, családi 
konfliktusok, szenvedélybetegség, bántal-
mazás. Sajnos a tendencia az, hogy egyre 
több gyereket kell gondozásba venni, a szü-
lők nem tudnak, vagy nem akarnak gondos-
kodni róluk, így veszélyeztetik őket.

A jelzőrendszer tagjai- közoktatási intéz-
mények, védőnők, gyermekorvosok, rendőr-
ség, gyámhivatal- a gyermeket érintő veszé-
lyeztető probléma esetén saját eszköztárát 
mozgósítva avatkozik be, a gyermek érdekét 
szem előtt tartva, mindaddig, amíg kompe-

tens az ügyben. Amennyiben hatásköri hiány 
miatt nincs lehetőség beavatkozásra, a gyer-
mekjóléti szolgálatot értesíteni kell és elkez-
dődik egy folyamat, amit közösen együttmű-
ködve, több jelzőrendszeri tag bevonásával 
kell végre hajtani, amíg a veszélyeztetettség 
megszűnik.

A gyakorlatban persze sokszor falakba 
ütközünk, támadások érnek, de Teréz anya 
gondolatát követjük: „Az embereknek szük-
ségük van a segítségre, és ha segítesz, táma-
dás érhet, mégis segíts.”

emlőrák miatt évente mintegy 
2600 nő hal meg Magyarországon, 
ezek 30 százaléka megelőzhető 
lenne a rendszeres szűrővizsgálat-
tal. a korán felismert rák eredmé-
nyesen gyógyítható. az emlőrák ki-
alakulása szempontjából legveszé-
lyeztetettebbek a 45-55 év közötti 
nők, őket rendszeresen szűrik. az 
emlőelváltozások egy része felis-
merhető önvizsgálattal, orvos általi 
tapintással, ultrahang vizsgálattal. 
ezek a módszerek szükség esetén 
kiegészülhetnek ultrahang vezé-
relt szövettani mintavétellel is. De 
a legpontosabb képet egy röntgen-
vizsgálat, az úgynevezett mam-
mografia adja, amely olyan mére-
tű daganatot is kimutathat, amely 
még kézzel nem tapintható.

Száz résztvevő nőből körülbelül 6 
esetben nem negatív a lelet, ekkor 
további vizsgálatok szükségesek, 
viszont ezeknek az eseteknek csak 
töredéke rosszindulatú elváltozás. 
a szűrővizsgálat térítésmentes, de 
nem kötelező. a Füzesabony Járási 
népegészségügyi Intézet javasol-
ja, hogy saját érdekében mindenki 
éljen ezzel a lehetősséggel, vegye 
igénybe a fent említett vizsgálato-
kat. további in-
formációkat   Ko-
vács István Zol-
tán, megyei szű-
rési koordinátor-
tól kaphatnak, a 
06/36-511-916-
os telefonszá-
mon.

Pilates torna: 
csütörtök 17 óra
Művelődési Ház 

Füzesabony

nagyi torna:
kedd 16 óra 30
Művelődési Ház 

Füzesabony
csütörtök 10 óra 15

Öregek Napközi Otthona

DePresszió 
és Krízis csoPort
hétfő 13 30  - 15 óra

Egészségügyi Kp. II. em.
Tárgyaló

szív- és érrenDszeri Klub
Diabetes Klub

minden hónap második keddje
Egészségügyi Kp. II.em

13 30 óra, Tárgyaló

Ingyenes szűrővizsgálat

egéSZSégFeJLeSZtéSI IRODánK KLUBJaI:

Lakossági tájékoztató 
a védőnői munka 
változásairól
Nagy változások zajlanak jelenleg a védőnői munkában. Az idén 
centenáriumát ünneplő védőnők új feladatköröket kaptak.

A tavalyi évben két nagy országos project zajlott. Az egyik a 
Koragyerekkori program (0-7 év), melynek lényege, hogy a védő-
nők és az alapellátásban dolgozó házorvosok és házi gyermek-
orvosok a hatodik év végéig 16 alkalommal fogják vizsgálni  
az egészséges fejlődést. Melynek során bármilyen jellegű el-
térés esetén fejlesztésre, vagy szakvizsgálatra utalhatják a 
gyermekeket.

A másik nagy program a Népegészségügyi célú Védőnői 
Méhnyak Szűrés, melynek részeként a védőnők képessé 
váltak a méhnyak szűrésre, melyre a tanácsadókban ke-
rülhet sor. Több környező településen a védőnők már 
megkezdték ez irányú tevékenységüket, városunkban 
az állandó helyettesítési gondok miatt erre még vár-
nunk kell. Fontos továbbá a szűrésről tudni, hogy 
központilag kiértesítéses alapon történik 25 és 60 
év közötti hölgyeket keresnek fel a védőnők, akik 
két éven belül nem jelentek meg szűrésen.

2015.04.01-től új véDőnőK KezDtéK 
meg munKájuKat városunKban
I.Körzet telepi részét Fodor-Takács Éva
II.Körzet /falusi-telepi városrész /
Helyettesítésben Dudásné Csillik  Anikó
III.Körzet Dudásné Csillik Anikó 
Iskolavédőnő: Csirmaz-Simon Tímea lett.

A tanácsadó elérhetősége 06/36 342-325 Az iskolavédőnő a délelőtti órákban az 
iskolákban látja el feladatait, délutánonként a tanácsadóban.

együtt a gyermekek 
védelmében

anyakönyvi hírek
2015. FeBRUáR – MáRCIUS

A keresztség szentségében részesültek és ezzel egyházunk 
tagjaivá váltak:
gergely Róbert – Bordács gergely és Balogh Jennifer gyermeke
Zoé Mária – Helli Zoltán és tóth Krisztina gyermeke
gratulálunk a szülőknek! gyermeküket, mint isten ajándékát 
fogadják, és ígéretükhöz híven neveljék őket az isten és az em-
ber szeretetére!

RóMAi kATolikuS SZERTARTáSú 
TEMETéSBEN RéSZESülTEk:

egyházközségünk a feltámadás és az örök élet hitében búcsúzik az 
elhunytaktól, akiket az egyház imája kísért el utolsó földi útjukon. 
Requiescant in pacem – nyugodjanak békében! a gyászoló család-
tagoknak a Feltámadt Krisztus halál fölött aratott húsvéti győzelme 
nyújtson vigasztalást és reményt, hogy Isten Országában újra talál-
kozunk egymással! Szemenyei Péter atya

Zombori József (*1930)
Hidvégi Béla (*1930)
antal Jánosné 
Sári Mária (*1930)
Mamchyk natália (*1973)
Mészáros Lajosné 
Zele Margit (*1928)
nagy Imréné 

Szabó Borbála (*1926)
Zug Jánosné 
Szabó Mária (*1941)
Bóta Ferencné 
Kovács Olga (*1933)
gál Sándor (*1950)
Kovács Jánosné 
Metényi erzsébet (*1927)

Sallainé 
Szabó Mária

lakatosné 
Mohácsi 

Mária
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Dobogón a női kézilabdázók 
– a labdarúgó csapat célja a megyei 1-es tagság megőrzése 

TUDTA- E ÖN? Az ásványi anyagok hiányának tünetei: fáradékonyság, vádlikban, talpakban jelentkező görcs, 
hajhullás. Kisebb fajta hiánya porckopásokhoz, porc leválásokhoz vezet. Nagyfokú hiánya csontritkulást 

eredményez. Csonttörés esetén az ásványi anyag használata lefelezi a regenerálódási folyamatot. 

Rövid hírek
ZUMBÁSAINK ismét megmutatták, ho-
gyan lehet megadni egy esemény alap-
hangulatát. A „Dance everywhere” helyi 
programját ők indították -  a Víztorony 
előtti téren, ami jó időben szinte máso-
dik otthonuk. Edzéseik vagy itt, vagy a 
gimi tornatermében zajlanak hétfői és 
szerdai napokon 18 órától. 

FUTÓINKNÁL is beindult a verseny szezon, hozták is formájukat, nemcsak Heves megyé-
ben, hanem a Dunántúlon.  Az egyik az idén először megrendezett Thermal Tour Egersza-
lók elnevezésű terepfutó verseny volt, melyen Antal Annamária első, míg Juhász Sándor 
második helyezést ért el. Székesfehérváron, egy  6 órás ultrafutó versenyen pedig Véghné 
Gergely Mónika indult, ahol 53 km-es teljesítménye a 10. helyezéshez lett elég. 

Az OYAMA DOJO SE karatékái szépen szerepeltek a Knoc-Down Kyokushin Karate Diáko-
limpia Gyermek, serdülő, és ifjúsági leány kategória Országos Nagydöntőjén, valamint a 
junior fiú elődöntőjén. A mintegy 240 sportolót felvonultató versenyen Kulina Szamanta 
és Regina II. helyen végeztek, míg a fiúknál – gyermek kategóriában Végh Csege 1. és 
Zug Gábor 2. helyen végzett. Láng Zsolt első megmérettetése a juniorok között – is első 
hellyel zárult, sőt  Ő nyerte el a Diákolimpia Különdíját is. 

TEKNŐC ÚSZÓINKNAK is kijár a dicséret – 2014-ben nagyon szépen szerepeltek. Egész-
ségük megőrzése céljából az órákat rendszeresen látogatják: Veres Petra, Czékus Hanna, 
Bukta Luca, Godena Bettina, Kaló Gréta, Oláh Balázs, Oláh Adrienn, Bellér Kata, Tóth 
Szabolcs, Kis-Nagy Ábel, Kis-Nagy Dénes, Perge Martin, Végh Zselyke, Kovács Erik, Ko-
vács Máté, Szabó Botond, Szabó Luca – akik a versenyeken is a legsikeresebbek voltak, 
Besenyei Dorina és Liza. Elérhetőség: www.teknocuszoiskola.gportal.hu, wu.tang@cit-
romail.hu 

A DARTS olyan sportág, ahol fontos a 
matematika és a megfelelő dobótech-
nika. Tudta, hogy egy lelkes kis fü-
zesabonyi csapat minden 2. hétvégén 
ezt gyakorolja? Versenyekre is gyakran 
eljárnak, ahol különböző kategóriákban 
célozzák meg a táblákat. Csatlakozz Te 
is hozzájuk - őket most Egerben a Lon-
don Bar & Darts Club-ban megtalálod! 

A PUSKÁS AKADÉMIÁRÓL talán kevesen tudják, hogy U17-es 
csapatát füzesabonyi hátvéd erősíti, Tarnóczi Roland személyé-
ben. Foci iránti alázata, szeretete és tudása az MTK-ból tavaly 
röpítette az Akadémiára. Csapatával a bajnoki cím megszerzé-
sére törekednek. Jelenleg, napi 2 edzéssel biztosítják az ehhez 
szükséges erőnlétet. Remélem hamarosan újabb sikereiről szá-
molhatunk be! 

A női kézilabda csapat-
nak még 5 mérkőzé-
se van hátra a baj-
nokságból, de a do-
bogós hely már biz-

tos. Az, hogy milyen fényesen 
fog csillogni az érem, a követ-
kező mérkőzések eredményein, 
a csapat hozzáállásán fog múlni. 
Reméljük, hogy az aranyéremig 
meg sem állnak.  

A férfi kézilabda csapatnál 
tavasszal megtört a lendület. A 
számukra hozható mérkőzéseken 
sok pontot szórtak el, amelyek 
nagyon hiányozni fognak a vég-
elszámolásnál. Az elhullajtott 
pontok főként a 60 percig tartó 
koncentráció és a rutin hiányára 
vezethetőek vissza. Ezen tavaszi 
eredmények következtében a 21. 
forduló után - először a bajnok-
ság ideje alatt - kieső helyen van-
nak. A hátralévő 5 fordulóban re-
álisan 4 pont szerezhető meg az 
ellenfelekkel szemben, de termé-
szetesen nem zárjuk ki egy meg-
lepetés lehetőségét sem. - Min-
dent megteszünk azért, hogy jö-
vőre is NB1/b-s férfi kézilabda 
csapata legyen Füzesabonynak 
- nyilatkozta Fügedi Csaba edző. 

A felnőtt labdarúgóknak fő 
célja a megyei 1-es tagság meg-
őrzése. A következő szezonban 
szeretnék hazahozni a környező 
településeken játszó abonyi játé-
kosokat. Ifi és serdülő csapatuk 
17-17 fővel gazdálkodik jelen-
leg és eredményeik - az edzés-, 
és mérkőzés látogatottságot fi-

gyelembe véve - elfogadhatóak. 
A sakkozóknál már véget ért a 

Heves Megyei Sakk Bajnokság 
– természetesen a megye bajno-
ki címmel. A magasabb osztály-
ban való indulás több anyagi ki-
adással és még 3-4 ember igazo-
lásával járna – mindez átgondo-
landó, nyilatkozott Hajnal Gyu-
la. Gyermeksakkozóik is általá-
ban dobogós helyen végeznek a 
korosztályos versenyeken. 

Az asztalitenisz szakosztály 
(kb. 15 fő) számára az NB III-ban 
való indulás nagyon jó gyakorlá-
si, tapasztalatszerzési lehetőség 
az idén. Jövőre mindenképp egy 
női csapattal szeretnék bővíteni a 
versenyzők körét. Edzéseik kedd 
és pénteki napokon vannak a gi-
miben – 17.30-tól. Minden gye-
reket szeretettel várnak.

kARATE VERSENy 
A fElViDékEN

A Füzesabonyi Shinkyo-
kushin Karate Yamato dojo 
Szlovákiába látogatott,Ekelre. 
A Seishin karate klub mint há-
zigazda,2015 Március 29.-én 
III. alkalommal rendezte meg 
a polgármester kupa Nemzet-
közi Karate versenyét. A meg-
mérettetésen szép számú ver-
senyző gyűlt össze. 215 har-
cos nevezett 25 klubból és 3 
országból Horvátország,Szlo-
vákia,Magyarország. Ered-
mények: Mecs Bálint 3.hely, 
Dudás Dusán szintén (3) Biri-
nyi Zsombor (2) Nagy Fru-
zsina (3), Takács Dominik (3) 
Nagy Balázs (3), Kiss Leven-
te (2)

TáNCoSok SikEREi

Sok embernek – köztük nekem 
is – ismerősen cseng dr. Török 
József neve. Rengeteg tánclépést 
és ritmus érzéket tanulhattunk 
tőle. Nagyságát az is bizonyítja, 
hogy 1990 óta tartja óráit a kis 
városunkban. A TÁNCKLUB 
2010 év óta az Egri Honvéd 
Táncklub sportegyesületének 
alosztályaként működik. Tóth 
Zoltán - Domboróczka Anna 
páros 2014 ében Jászberényben 
latin kategóriában, 2015 évben 
Nyíradonyban standard kate-
góriában aranyérmet szerzett a 
Szabadidő Sport Kelet-Magyar-
országi Bajnokságán. A Tánc-
klub bemutató illetve verseny-
ző tagjai még Bíró Bálint, Tóth 
László Fazekas Lajos, Fazekas 
Anna. A Táncklubnak működik 
egy felnőtt- senior csoportja is 
5 páros részvételével. A Füzes 
Táncklub párosai foglalkozásait 
vasárnap délutánonként tartják 
a Művelődési Házban. A ver-
senyző párosok a további próbá-
ikat kedden és pénteken az egri 
Helyőrségi Klubban tartják. 

Fontos mérkőzések várnak az FSC sportolóira 

A bajnoki szezon utolsó szakasza következik a csapatsportokban, a végső he-
lyezés miatt rendkívül fontos megmérettetések előtt állnak a Füzesabonyi Sport 
Club játékosai. A női kéziseknél az érem színe a kérdéses, a bajnoki címre is 
esélyesek. Más célokért küzd a férfi csapat, nekik a bent maradás a tét, hason-
lóan a megyei első osztályú tagság megőrzéséért pályára lépő labdarúgókhoz. 

koczka 
Edina
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3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.

Megjelenik 2 havonta 6000-10.000 példányban.  
(Besenyőtelek, Dormánd, egerfarmos, Füzesabony,  

Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom időszaki lapja)

A 25 éves A-Z Topker Kft. Dormánd központjában is üzemeltet Coop boltot a Dózsa György utca 72. szám alatt. Abc besorolású üzletünk-
ben igyekszünk vevőink igényeit maximálisan kiszolgálni. Idén márciusban új húsdarálóval bővítettük eszközpultunkat, így vásárlóink 
kívánságára már friss darált húst is tudunk kínálni. Tejtermék, hús-, hentesáru, zöldség, gyümölcs, élelmiszer és vegyi áru mellett a ház-
tartásokban használatos kiegészítő eszközöket is forgalmazunk (edény, textiláru, evőeszköz). Jeles napok alkalmával cserepes virágok 
beszerzése is biztosított az üzletbe betérők számára. A pénztárnál lehetőség van új törzsvásárlói regisztrációra, mellyel kedvezményeket 
vehetnek igénybe állandó vevőink. Lehetőség van bankkártyás vásárlásra, telefon és ÉMÁSZ kártya feltöltésre, helyben sütött friss Fornetti 
péktermékek vásárlására. Köszönjük bizalmát minden régi, és szeretettel várjuk minden új vevőnket.


