TÉRFIGYELŐ KAMERÁK
A KÖZBIZTONSÁGÉRT

ÚJ VEZETŐ AZ ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

39 új térfigyelő kamerát telepítettek a közelmúltban
a város frekventált helyeire. A próbaüzem jelenleg is
zajlik, a rendszerbe állításkor összesen 48 kamera
vigyáz majd a közbiztonságra Füzesabonyban.

Kovács Zita október közepén vette át az intézményben
zajló oktatás irányítását. A tagintézményvezető jelenleg
is aktívan zenél a Musica Aulica Régizene Együttesben,
valamint a Debreceni Egyetem gyakorlatvezető tanára.
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INDULHAT

a városközpont felújítása
Orbán Viktor miniszterelnök aláírta a döntést, amely
értelmében a Zöld Város projekt Füzesabonyban plusz
800 millió forintos támogatást kap Magyarország
kormányától. Ezzel az összeggel már kétmilliárd forint
áll rendelkezésre a modern városközpont kivitelezésére.

MEGSZÉPÜLŐ

Sűrű program
a bajnokságokban

közintézmények
Az önkormányzat megbízásából a FÜV Kft. minden évben végez felújítási munkákat a közintézményekben. Most a házasságkötő terem
volt soron. A munkálatok befejeződtek, megszépült környezet fogadja
a házasulandó párokat.

Nagyszabású

útfelújítások kezdődnek
A belterületi utak állapota több évtizedes probléma a városban. A
kormány rendkívüli - 900 millió forintos - támogatást nyújtott az
önkormányzatnak útfelújításra. A tervek szerint 49 utca rekonstrukciója valósul meg ebből az összegből. A munkálatok várhatóan
áprilisban kezdődnek el.

Illegális szemétlerakókat szüntettek meg
Évente milliókba kerül az illegális hulladéklerakók felszámolása.
A tavalyi év végén 6,5 millió fo-

rint pályázati támogatást nyert
el az önkormányzat erre a célra.
A település határából összesen

900 m3 illegálisan lerakott szemetet szállított el az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft.

A Füzesabonyi Sport Clubban 400 igazolt versenyző sportol rendszeresen
az egyesület öt szakosztályában. Közülük 260-an valamelyik utánpótlás
csapatban játszanak. Az őszi járványhelyzet jelentősen megnehezítette a
vezetés dolgát, több elmaradt mérkőzést is tavasszal játszanak le, ezért
feszített tempójú bajnokságokban kell a játékosoknak helytállniuk.
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Nyitrai Zsolt: Legyőzzük a vírust,

Berkes
Anna

A

tavalyi év elején
még mindenki bizakodva tekintett
a 2020-as esztendőre. Ez egyaránt
igaz az ország vezetésére és a
magyar családokra is. A Covid-19-es világjárvány azonban felülírta a terveket. Az országépítés helyett a védekezés
vált elsődlegessé. Hogyan reagált erre a rendkívüli helyzetre
az ország vezetése?
Tavaly év elején még nem
gondoltuk volna, hogy egy világjárvány alakul ki, ami végigsöpör az egész országon és
eljut ide, Füzesabony és térségébe is. Szerencsére Magyarországon a védekezés teljesen
következetes. Az első hullámot
követően tartottunk egy nemzeti konzultációt és közel kétmillió honfitársunk mondta el
ezzel kapcsolatban a véleményét. Ők azt mondták, hogy az
életek védelme mellett működőképes kell, hogy maradjon
az ország is. A gazdaság nem
állhat le, az iskolák nem zárhatnak be. Mi következetesen
védekezünk, november közepe
óta nálunk szinte változatlanok
a járványügyi szabályok, míg
azt a különböző híradásokból
mindenki láthatja, hogy a környező és európai országokban
folyamatosan változtatnak, és
nincsenek is olyan kedvező állapotok, mint nálunk. Ezúton is
köszönöm minden, a védekezésben részt vevő munkáját, és
nemcsak Füzesabonyban, hanem Besenyőtelken, Dormándon, Egerfarmoson, Mezőszemerén, Mezőtárkányban és Szihalmon is. Természetesen még
tart a járvány, de az a lényeg,
hogy már van vakcina, ráadásul
hazánkban van a legtöbb féle,
és lakosságarányosan a legtöbb
oltóanyag. Magyarországon az
oltás ingyenes és önkéntes, viszont regisztrációhoz kötött.

hoz folyik be, hanem ott marad a vállalkozásoknál, hogy a
munkahelyek megmaradhassanak. Harmadszor minden település, Füzesabony is jelentős
kompenzációt kap a kormánytól a kiesett adóbevételek pótlására. Azt gondolom, hogy a
térségben élők 2010 óta mindig
is számíthattak a kormányra.
Együtt túl leszünk ezen a nehézségen is.

Ezért azt kérem mindenkitől,
hogy regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Miért vannak az EU-tagállamok lemaradva az oltásban,
olyan hasonlóan fejlett országokhoz képest, mint például az
USA vagy éppen Izrael?
Az Európai Bizottság vállalta fel a feladatot, hogy a tagországok számára beszerzi a
vakcinákat. Ők eléggé elaludtak, hiszen későn kötöttek szerződéseket és nem is elegendő
mennyiségre. A fenti országokon kívül még az EU-ból frissen kilépett Nagy-Britannia is
előbbre jár az átoltottságban.
Magyarország is az EU élmezőnyében van átoltottság szempontjából, mert a magyar kormány nem ideológiai alapon
tekint a vakcinabeszerzésre és
több vasat is tartott a tűzben.
Természetesen csak olyan vakcinát lehet használni, amit a
magyar hatóságok jóváhagytak. Az oltásellenes baloldal részéről közben zajlik egy rosszindulatú hangulatkeltés, hogy
nem minden vakcina biztonságos. Ezt nagyon veszélyesnek
tartom, mert emberéletekkel
játszanak. A Magyar Tudományos Akadémia professzorai is
kijelentették, a hazánkban engedélyezett vakcinák biztonságosak. Bízzunk a magyar tudósokban! Az oltás az egyetlen
megoldás, hogy kikerüljünk
ebből a helyzetből. Úgy gondolom, az a felelős magatartás
nemcsak a magunk, hanem a
családunk és tágabb közösségünk érdekében is, ha beoltatjuk magunkat.
Az ellenzék folyamatosan támadta a kormány ebben az időszakban meghozott intézkedéseit. Tegyük hozzá, ez a dolga. Mit
gondol ezekről a kritikákról?
Egy ilyen helyzetben, egy

világjárvány idején nemzeti,
közéleti összefogásra lett volna szükség. A baloldal azonban
mindent megtett, hogy napi politikai tőkét kovácsoljon ebből
a nehéz helyzetből. Támadták az egészségügyben dolgozók munkáját, kamu videókat
gyártottak, és halálkampányt
folytattak, most pedig az oltások ellen hangolnak. Én tisztelettel megkérem őket, ha segíteni nem akarnak, legalább ne
ártsanak! A gazdaság területén
2010 előttről már megtapasztaltuk, hogyan kezeli a baloldal a válságot. A Gyurcsány- és
Bajnai-kormányok elvették a

13. havi nyugdíjat az idősektől
és egy havi bért az orvosoktól
és az ápolóktól. Tehát ők nehéz helyzetben, válság idején
megszorítják a rászorulókat.
A polgári kormány viszont azt
mondja, hogy a bajban segítő
kezet kell nyújtani az embereknek. Ettől az évtől visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat és
jelentős béremelést kapnak az
egészségügyben dolgozók is.
A kormány hozzányúlt az
önkormányzatok egyik legnagyobb bevételi forrásához, az
iparűzési adóhoz is. Az ellenzéki városvezetők rögtön az ön-

kormányzatiság végét festették
a falra. Mennyire hozza nehéz
helyzetbe ez az elvonás a településeket?
Közös
felelősségvállalás
van, ami egyaránt vonatkozik
az államra és az önkormányzatokra is. Közösen kell hozzájárulni a védekezéshez. Jellemző, hogy még ki sem jött a jogszabály, amikor már a baloldal
megkongatta a vészharangot.
Ha részletesen megnézzük a
kormány döntését, látjuk, hogy
az iparűzési adókedvezmény
csak a kis- és középvállalkozásokra vonatkozik. A másik,
hogy ez a pénz nem a kormány-

Mit tart az elmúlt év legnagyobb eredményének a választókerületben?
A 2020-as évben komoly
eredményeink voltak. Ha egyet
kell kiemelnem, az M25-ös út
megépítésével össze tudtuk
kötni a térséget a fővárossal az
autópályán keresztül. Ez egy
több évtizedes álom volt. Míg a
baloldal annak idején csak ígérgette, mi megcsináltuk. Ha Füzesabonyra tekintek, ahol 2014
óta Nagy Csaba polgármester és csapata vezeti a várost,
több évtizedes elmaradást kell
pótolniuk az elmaradt fejlesztésekben. Megvolt az akarat
arra is, hogy Füzesabony vis�szanyerje térségi vezető szerepét. Múlt év végén jelentettük
be Nagy Csaba polgármesterrel, hogy egy nagyon komoly
útépítési és fejlesztési program
fog az idén megindulni közel
900 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően, ebből a belterületi utak
60%-a újul meg. Soha nem volt
még ilyen léptékű útfelújítás a
városban. Most már papírunk
van arról is, hogy méltó városközpontot kap Füzesabony.
A Zöld Város projektet plusz
800 millió forinttal támogatta a kormány, így a beruházás
meg fog valósulni, és hamarosan találkozhatunk majd az átadáson! Az idén megépül a Füzesabony-Szihalom kerékpárút
is. A legfrissebb hír pedig az,
hogy Füzesabony két részét is
össze fogjuk kötni egy felüljáróval hamarosan, a projekt tervezése már meg is kezdődött!
Vírus ide vagy oda, 2020-ban
sem álltunk le a fejlesztések és
az építések tekintetében és ez
még inkább így lesz ebben az
esztendőben.
Köszönöm az interjút.

Történelmi léptékű útfelújítás

900 millió forintból

Füzesabony és térsége 1,2 milliárd forint kormánytámogatást
kap a belterületi utak felújítására – jelentette be Nyitrai Zsolt
országgyűlési képviselő még tavaly novemberben. Ebből 900
millió forintot kap, amelyből 49
utca burkolata újul meg. Nagy
Csaba polgármester a 900 millió forintos támogatás felhasználásával kapcsolatban elmond-

ta: az összegből 49 füzesabonyi
út újulhat meg, de olyan tervezési feladatokra is jut forrás,
mint az északi városrészen egy
P+R parkoló kialakítása.
– Elkészültek a műszaki tervek, a tervek szerint február végén megtörténik a közbeszerzés
kiírása – számolt be az aktuális
helyzetről Nagy Csaba. A részletekről megtudtuk, hogy a be-

ruházás egy csomagban kerül
kiírásra, és ha minden jól megy,
áprilisban elkezdődnek a munkálatok. Minden utcában fél-fél
méter padka is készül. Kiszélesítik a Széchenyi és a Dózsa
György utat, valamint az északi városrészen a vasút mellett
20 férőhelyes parkoló is épül,
ehhez már megvásárolták a telkeket.

Horváth
Péter

Milliókba

építjük az utakat és újraindítjuk a gazdaságot

A 2020-as évet a koronavírus-járvány szinte
minden területen meghatározta, azonban komoly vívmányaink is voltak, mint például az
M25-ös út megépítése, amely most már összeköti a térséget a fővárossal – mondta Nyitrai Zsolt
Füzesabony és térsége országgyűlési képviselője
a Patentnak adott interjúban.

Makkai
Zsanett

kerül az illegális
szemétlerakók
felszámolása

Elhárult az anyagi akadály a Zöld Város projekt megvalósítása elől Füzesabonyban.
A Magyar Közlöny február 9-i számában jelent meg az a kormánydöntés, amelynek köszönhetően
több mint 800 millió forint pluszforrást biztosít a kormány a modern városközpont kialakítására.

800
millió
forint
plusztámogatást kapott a Zöld Város projekt
M

ég
2017-ben
nyerte el sikeresen Füzesabony Város Önkormányzata a
Zöld Város projektet, de a kivitelezési árak jelentős emelkedése miatt kevésnek bizonyult az elnyert támogatás,
ezért pluszforrásért fordult tavaly Nagy Csaba polgármester a kormányhoz. A Magyar
Közlöny 2021. február 9-ei
száma hozta a jó hírt, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök

aláírta azt a döntést, amelynek
értelmében a Zöld Város projekt Füzesabonyban plusz 800
millió forintos támogatást kap
Magyarország kormányától.
Ezzel az összeggel már kétmilliárd forint áll rendelkezésre a modern városközpont kivitelezésére.
- Azért fontos ez a döntés,
mert ilyen módon egy méltó városközpontot kaphat Füzesabony, ennek a neve a Zöld
Város projekt. Megújul a főtér,
a környező utak, a buszmegál-

ló, a parkolók megszépülnek
és közösségi tér is épül majd.
Megígértük és meg is fogjuk
csinálni! - húzta alá Nyitrai
Zsolt, Eger és térségi országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. - Gratulálok
a füzesabonyiaknak, gratulálok Nagy Csaba polgármesternek és köszönöm szépen a
helyben élő polgárok türelmét!
Örömteli hír, hogy megkaptuk ezt a 800 millió forintos
támogatást, amely hiányzott a
Zöld Város megvalósításához

- fejezte ki örömét Nagy Csaba polgármester. A városvezető felidézte, hogy 2017 nyarán
nyerték el a pályázatot, akkor
elkezdődtek a tervezési, engedélyezési folyamatok, lezajlott
a közbeszerzés és a kivitelező
kiválasztása, ekkor szembesültek a problémával, hogy nem
áll rendelkezésre a megfelelő
összeg.
- A kivitelező kiválasztásra került és ez volt az egyetlen
akadálya már a munka megkezdésnek, ugyanis nem állt

rendelkezésre annyi forrás. A
kormányhoz fordultunk, megkaptuk, indulhat a beruházás.
Több mint három év munka,
tervezés, egyeztetés, probléma, megoldás, engedély, beszerzés, hiánypótlás, kezelés,
és persze végig hit a Zöld Város pályázat megvalósulásában. Köszönöm mindazoknak a munkáját - kiváltképp
Nyitrai Zsoltnak, a város országgyűlési képviselőjének - a
segítségét, akik részesei voltak
a cél elérésének! - tette hozzá.

Közel 4 milliárd forintból
gazdálkodik a város 2021-ben

Február 15-ig kellett elfogadniuk az önkormányzatoknak a tárgyévi gazdálkodásukat az önkormányzatoknak. Füzesabonyban a 2021. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezett előirányzata 3.971.521 e Ft.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan
az idén a stabilitásra törekszik a
gazdálkodásban az önkormányzat. A kollégáim egy olyan költségvetést tettek le az asztalra,
amely a reálisan megvalósítható a 2021-es pénzügyi évben mondta Nagy Csaba polgármes-

ter. A jelen tervezet képviselő
testületi elfogadására a járványhelyzet miatt nem kerülhetett
sor, de véleményezésre mindegyik képviselő megkapta az

anyagot. Mint megtudtuk, a költségvetésben az igazán nagy tételt
a különböző fejlesztési projektek
- Zöld Város, kerékpárút, Ipari
park - megvalósításához szüksé-

ges forrásokat jelentik, amelyek
összeségében elérik a 2,5 milliárd forintot. Ezek a támogatások az önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
számláin vannak, más célra nem
lehet költeni belőlük. Az államtól kapott finanszírozás ebben az
évben is csökkentésre került az
iparűzési adóerő-képesség mértéke miatt. Az önkormányzat
normatív támogatása 2021-ben
„önkormányzati
szolidaritási
hozzájárulás” jogcímén csökkent 93 millió forinttal.
- Az egyik szemünk sír az elvonás miatt, de a másik nevet, mert
a város helyi adóbevételei évek
óta nőnek, ami azt mutatja, hogy
egyre nő a városban működő vállalkozások ereje - kommentálta a

helyzetet Nagy Csaba. A tavalyi
évhez hasonlóan 400 millió forint iparűzési adóra (HIPA) számítanak az idén. Bár az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a
kormány megfelezte a kis- és középvállalkozások által befizetendő HIPA-át, a 25 ezer fő alatti településeket év közben kompenzálja az állam az így kieső bevételek miatt. A kiadási oldalon
a bérek és a járulékok jelentik a
legnagyobb összeget. Az intézményekben 182 főt foglalkoztat
az önkormányzat, ehhez jönnek
még a közfoglalkoztatottak is.
- Az idén is minden lehetőséget
megragadunk, hogy további forrásokat nyerjünk el a működéshez és a fejlesztésekhez - hangsúlyozta a polgármester.

Megépül a Füzesabonyt Szihalommal összekötő kerékpárút
Hamarosan kerekezhetünk a Vízház
utcától induló és a Szihalom belterületét jelző tábláig tartó 4,9 km-es
bicikliúton.

Tavasszal megkezdődik a régóta várt kerékpárút építése, mely a
várost Szihalommal köti össze, így
akár két keréken is eljuthat bárki a

közkedvelt Zsóryba. A közel 5 kmes szakasz kivitelezéséhez szükséges forráshiányt – 45,5 millió forint
– biztosította a magyar állam, így

most már semmi sem akadályozza
a projekt elindulását. Janik Gábor,
az SKC Energy Kft. – a kivitelezést
végző cég – stratégiai igazgatója el-

mondta, az időjárási körülményekhez alkalmazkodva a munkát tavasszal kezdik el, az átadásra az idei
évben kerülhet sor.

Állandó problémát okoznak Füzesabonyban az
illegális szemétlerakók,
sokan a város határában
szabadulnak meg az építési, bontási törmeléktől,
az elektronikai, valamint
a kommunális szeméttől.
Ezek egy részének a felszámolására 6,5 millió
forint belügyminisztériumi pályázati támogatást nyert el Füzesabony.
A takarítás során mintegy 900 m3 hulladékot
visz el az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft.
Rendszeresen visszatérő probléma Füzesabonyban, hogy
több helyen, általában külterületeken szemét lepi el a város
határát, a szántóföldek szélét és
az árkokat. Ezzel illegális szeméttelepeket hozva létre. Sokan ide hordják az építési, bontási törmeléket az elektronikai,
valamint a kommunális szemétet is. Ezeket az önkormányzat
igyekszik megszüntetni. A tavalyi évben sikerült felszámolni a Szent Imre úti szeméttelepet, innen 500-600 m3 hulladékot vittek el és rekultiválták a
területet. Azonban újabbak jöttek létre. Ezeknek a megszüntetésére még tavaly november
végén nyert el 6,5 millió forint
támogatást a Belügyminisztériumtól. Füzesabony a város közigazgatási területén lévő illegális szemétlerakók felszámolására a Tisztítsuk meg az országot!
projekt keretében. Az támogatás fedezi az elszállítással kapcsolatos munkadíjakat, amit az
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. végez el. Mintegy 900 m3 hulladékot szállítanak el 30 konténerben a tiszafüredi lerakóba –
számolt be róla Molnár Richárd
alpolgármester.
Az alpolgármester úgy véli,
ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, több dolog is szükséges. Többek közt egy hulladékudvar létrehozása, aminek a kérdésében már megkezdődött az
egyeztetés az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-vel. Kamerák felszerelését is tervezik a problémás
helyeken, de sokkal szigorúbb
önkormányzati rendeletek alkotása is tervben van, azokra az
esetekre például, ha valakit tettenérnek a szemét elhelyezésekor. A most felszámolt helyeken
a hulladék lerakását tiltó táblákat is elhelyeznek.
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Új tüdőgyógyász szakorvos
az Egészségügyi Központban

személyében új orvos végzi a
vizsgálatokat.
A szakrendelés időpontja: hétfő és szerda 8.00-12.00 óráig. A
szakrendelés beutaló köteles. Időpontkérés: 36/542-704

Az Egészségügyi Központban
működő tüdőgyógyászati szakrendelés főorvosa, dr. Kelen Gábor az itt töltött 25 év munka után
nyugdíjba vonult, ezért január közepétől dr. Szabó Marianna tüdőgyógyász és háziorvos szakorvos

MUNKAALKALMASSÁGI
ÉS LAKOSSÁGI SZŰRÉS:
hétfő: 8.00-16.00 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 8.0014.00 óráig
péntek: 8.00-12.00 óráig
40 év alatt a vizsgálat beutaló
köteles és 1700 Ft
40 év fölött évente egy alkalommal ingyenes, és beutaló sem
szükséges.

KÖZÉRDEKŰ ÜGYELETI
TELEFONSZÁMOK, EMAIL CÍMEK
NAGY CSABA polgármester:
Telefonszám: 20/232-92-08
E-mail:
polgarmeseter@fuzesabony.hu
MOLNÁR RICHÁRD alpolgármester:
Telefonszám: 20/232-74-01
E-mail:
molnar.richard01@gmail.com
FÜZESABONY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA:
Telefonszám: 36/542-512
E-mail:
postmaster@fuzesabony.
axelero.net
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA:
Telefonszám: 36/542-309
E-mail:
hetszinvirag.fabony@gmail.com

FÜZESABONY – SZIHALOM
SZOCIÁLIS-, CSALÁDÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT:
Veres Péter intézményvezető:
Telefonszám: 20/338-76-15,
36/542-284
E-mail: szcsgyk@gmail.com
IDŐSEK GONDOZÁSA,
SEGÍTÉSE, ELLÁTÁSA:
Falusi rész: 06-36/341-128
(gondozónők),
vagy 06-36/341-001.
(családsegítő)
Telepi rész: 06-36/341-071
(gondozónők és a diszpécser
szolgálat munkatársai)

PÖTTÖMKE ÓVODA:
Telefonszám: 36/341-023
E-mail: ovodakfabony@freemail.hu

FÜZESABONYI
MÉDIA NONPROFIT KFT.:
Molnárné Simon Edit ügyvezető:
Telefonszám: 70/211-99-44
E-mail:
m.simonedit@gmail.com

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT:
Telefonszám:
36/542-700, 36/542-701
E-mail:
eukfuzes@eukfuzes.t-online.hu

VTV FÜZESABONY:
Horváth Péter ügyvezető:
Telefonszám:
70/774-32-02
E-mail: vascumi@gmail.com

FÜZESABONYI KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ:
Telefonszám: 36/341-928
E-mail: fuzkonyv@freemail.hu

OLTÓPONT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Telefonszám:
36/542-700, 36/542-701
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Megszépülő közintézmények
Az önkormányzat megbízásából a FÜV Kft. minden évben végez felújítási munkákat a közintézményekben. Most a Házasságkötő Terem
és a Közösségi Ház van soron. Az előbbiben már végeztek, az utóbbiban még dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai.
- Minden évben kiválasztunk egy-egy olyan
intézményt, ami már megérett a rekonstrukcióra. Próbáljuk pályázati támogatásból ezeket
megfinanszírozni, de ha nincs ilyen lehetőség,
akkor saját anyagi forrásból oldjuk meg a kivitelezést - mondta Molnár Richárd alpolgármester. Tavaly év végén a Házasságkötő Teremhez kezdett hozzá a FÜV Kft. Parkettára
cserélték a padlóburkolatot, megerősítették a
pódiumot és új bútorokat vásároltak. Korszerűsítették a terem villamossági hálózatát és új

ledes lámpákat szereltek fel. - Közel 1,5 millió forint volt az anyagköltség, amit az önkormányzat biztosított, a kivitelezést a FÜV Kft.
végezte. A munka befejezésével jött a következő feladat a Közösségi Házban. –-A épület
felújításakor a nagyterem parkettájának kicserélésére már nem volt pénz. A közel 70 éves
burkolat mára elöregedett, egyes helyeken
szinte szétporladtak a parketták. Az elkorhadt
részeket már nem volt értelme felcsiszolni,
ezért a teljes csere mellett döntöttünk. Modern,
parketta mintázatú és nagy kopásállóságú lapokból álló hidegburkolatot választottunk. Az
előtérrel együtt 500 m2 felületet burkolunk le
- mondta el a részleteket az alpolgármester. A
munkálatokat már megkezdte a FÜV Kft. és
várhatóan március végére be is fejezik azokat.

BŐVÜLŐ SZOCIÁLIS
alapszolgáltatások
Két új település és a helyi Védőnői Szolgálat
is része lett a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak.

V

eres Péter intézményvezető elmondta,
2021. január
1-től Mezőszemere, Egerfarmos – és a helyi
Védőnői Szolgálat tevékenységével bővült az intézmény
feladatköre. Így a házi segítségnyújtásban – 4 településen
– összesen 167 idős embert
látnak el a központ munkatársai. A Covid-helyzetre való tekintettel a nappali ellátásban

lévő 72 idős embert szintén
házi segítségnyújtásban gondozzák és segítik. A bővülés
munkahelyteremtést is eredményezett, 13 fővel növekedett a központban dolgozók
létszáma. A Védőnői Szolgá-

lat továbbra is a megszokott
helyen – Füzesabony, Rákóczi
út 42. – végzi tevékenységét.
3 védőnői körzet, 2 főállású
és 1 részmunkaidős szakemberrel dolgozik tovább változatlanul.

A Gondozási Központ – a
járványügyi szabályok betartásával – továbbra is végzi a házi segítségnyújtást és
a szociális étkeztetést, s az
Idősügyi Infokommunikációs
Program keretében 12 közfoglalkoztatott tartja a kapcsolatot az idős lakossággal.
Folytatódik a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program is, melyben a helyi
családsegítő közreműködik
a csomagok kiosztásában,
mely közvetlen segítségnyújtást jelent a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, vagy rendkívül
alacsony jövedelmű idős korúaknak, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek.

Kerékpárosbarát Munkahely címet kaptak
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a helyi önkormányzatok, közintézmények
és vállalkozások kerékpározásra ösztönző intézkedéseit,
támogató hozzáállását ismeri
el Kerékpárosbarát pályázatain. Idén tizenkét település
és tizenhat munkahely érdemelte ki a kitüntető címet.
A Kerékpárosbarát munkahely címet közintézmény ka-

tegóriában megkapta a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Központ is. Az idősellátásában 17 gondozónő vesz részt
csak a városban. Munkaidőben 115 idős személyt látogatnak meg naponta. Heti átlagban 70 km-t, havonta közel 300 km-t kerékpároznak,
sokszor 10-15 kg terhet szállítva magukkal.
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Helyi foglalkoztatási együttműködések
továbbfejlesztése Füzesabony járásban
A projekt célja, hogy a térségben a munkahelyek biztosítása által megtartsák a lakosságot, munkahelyeket
teremtsenek helyben és a térségben, emeljék a munkaerő-piacra visszatérők számát, segítsék a hátrányos
helyzetű csoportok foglalkoztatását, erősítsék munkaerő-piaci helyzetüket. A projekt megvalósítása Füzesabony Város Önkormányzata és a Heves Megyei
Kormányhivatal konzorciumi együttműködésében
történik.
A tervezett program munkaerő-piaci tevékenységeibe a Füzesabonyi járás településein lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, álláskereső hátrányos
helyzetű személyek és inaktívak vonhatók be. A TOP5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések című
felhívás alapján hátrányos helyzetű célcsoportnak minősülnek azok a személyek, akik:

• foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők,
• tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
• megváltozott munkaképességű személyek,
• roma nemzetiségű személyek.

A közvetlen célcsoportból a projekt keretében
48 fő támogatott részesül foglalkoztatásban, 18 fő
munkatapasztalat-szerzésben, 20 fő bérköltség támogatásban, 10 fő bértámogatásban.

A projekt keretében sor kerül valamennyi kötelező
tevékenység megvalósítására, a foglalkoztatási paktum
működtetésére.
A támogatás megnevezése: „TOP -5.1.2-16-HE1
-2017-00002”
Tárgya: „ Helyi foglalkoztatási együttműködések továbbfejlesztése a Füzesabonyi járásban”
Elnyert támogatás: 119.000.000 Ft
Befejezésének dátuma: 2021. 12.31.

• alacsony iskolai végzettségűek,
• 25 év alatti fiatalok,
• 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
(gyakornoki program),
• 50 év felettiek,
• gyedről vagy gyesről visszatérők,
vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők,

Épül az orvosi szolgálati lakás
és megújul a rendelő Kerecsenden

Hamvazószerda
pandémia idején

A Magyar Falu Programnak köszönhetően már épül az új Makovecz-stílusú orvosi szolgálati
lakás Kerecsenden, ezzel nyújtva megoldást a faluban fennálló
orvoshiányra.
Országosan több mint 400
betöltetlen háziorvosi praxis van,
ennek a megoldásában nyújtanak segítséget tavaly óta a Magyar Falu Program pályázat kiírásai. Ezekre pályázott sikeresen
Kerecsend is, aminek köszönhetően már épül az új orvosi szolgálati lakás. Így szeretnének állandó orvost szerződtetni a településre, a településen 4-5 éve
nincs orvos. A praxis átvételére
jelentkezett dr. Wolkowski Bogdan Pawel lengyel származású
háziorvos, aki jelenleg helyettesítőként praktizál a településen.
A Magyar Falu Program támogatásával egy 5 szobás orvosi szolgálati lakást épít az önkormány-

zat, amelyre 236 millió forint támogatást kaptak. A lakásba való
beköltözés feltételéhez tartozik,
hogy meg kell kapnia a praxist
az önkormányzattal szerződő orvosnak. Hasonló szolgálati lakás
az országban 28 településen épül
a Dobrosi Építésziroda által készített mintatervek alapján. Több
típusterv közül választhattak a
pályázat során, ami Kerecsenden
épül - a 3-as típusú tágas nappalis, négy hálószobás ház, mely a
legmodernebb energetikai követelményeknek is megfelel, hőszivattyúval rendelkezik, és napelemeket telepítenek a tetőre.
A ház a Makovecz Imre által
képviselt építészeti irányvonalat
követi. A kivitelezést az egerszalóki Thermál Építő
Kft. végzi. Az épület
átadására várhatóan 2021. márciusban kerül sor.

A

hamvazószerda, a nagyböjt a húsvétra felkészítő negyvennapos előkészületi időszak kezdete. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására.
Február 17-én a füzesabonyi katolikus templomban a hamvazásban részesültek a hívek, a
pandémia miatt idén nem keresztet rajzolt Papler Pál plébános a homlokukra, hanem hamut
szórt a fejükre.
A korábbi évekkel ellentétben idén sokkal hamarabb véget ér a farsangi időszak, ami után a
nagyböjt és ezzel együtt a húsvéti ünnepkör kezdődik. A hamvazószerdától pünkösdvasárnapig
tartó időszak a kereszténység legnagyobb ünnepe. A nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról. Hamvazószerdán az egyház a híveket az élet mulandóságára emlékezteti és bűnbánatra szólítja fel őket.
„Porból lettél és porrá leszel.” A pap a mise
után megszenteli az előző évi szentelt barka hamuját, és keresztet rajzol vele a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember,
hogy porból lettél és porrá leszel!”. A hamuval
hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mert a hamu
az elmúlásra, a halálra figyelmeztet, de mivel

régen mosószer és szappan alapanyaga is volt,
ezért egyszerre jelképe a gyásznak és a tisztaságnak. Idén a füzesabonyi katolikus templomban a hamvazásban részesültek a hívek, a pandémia miatt idén nem keresztet rajzolt Papler
Pál plébános a homlokukra, hanem hamut szórt
a fejükre. Hamvazószerdát húshagyó kedd előzi meg, ilyenkor lehet utoljára húst enni, mielőtt
hosszú megvonásba kezd az ember. Bár a nagyböjt negyven napig tart, ez valójában kevesebb,
mert a vasárnapok még ez idő alatt is kivételt képeznek: ilyenkor ugyanúgy lehet húst enni, mint
addig. A közel hat hetes nagyböjti időszak virágvasárnappal zárul és ugyanezzel a nappal megkezdődik a nagyhét. Idén március 28-án lesz virágvasárnap – mint mindig, pontosan egy héttel
húsvét vasárnapja előtt.

Feszített tavaszi szezon vár az FSC szakosztályaira

A meglévő térfigyelő kamerák
mellé a közbiztonság növelése
érdekében a városban további
39 új kamera beszerzésére pályázott sikeresen az önkormányzat és a Füzesabonyi Polgárőrség. Összesen 15 millió forintot
nyertek el, ami tartalmazza a kamerákat, a központi szerver és
a hálózat kiépítését. A rendszer
már élesben vigyázza az itt élők
nyugalmát.
– A közbiztonsági szempontokat figyelembe véve a legfrekventáltabb pontokon szereltük
fel a térfigyelőket, elsősorban a
városközpont, a vasútállomás és

A Füzesabonyi Sport Clubban
400 igazolt versenyző sportol
rendszeresen az egyesület öt
szakosztályában. Közülük 260an valamelyik utánpótlás csapatban játszanak. Az őszi járványhelyzet jelentősen megnehezítette a vezetés dolgát, több
elmaradt mérkőzést is tavasszal
játszanak le, ezért feszített tempójú bajnokságokban kell a játékosoknak helytállniuk.
- A szövetségek által előírt járványügyi protokollt szigorúan
betartva sikerült elkerülni a tömeges fertőzéseket a csapatoknál
- mondta Petővári József, az FSC

a buszpályaudvar környékére helyeztünk el kamerákat, végig a
Rákóczi úton a Kossuth útig, az
északi városrészen a közintézményekhez, forgalmas helyekre, a városból kivezető utakra -

mondta Molnár Richárd alpolgármester. Ezek full HD képminőséget biztosító, éjjeli felvételeket is készítő fix eszközök. A 39
db új kamera mellé társul még a
régi 9 db is. Ezek közül 5 db tud

rendszámfelismerést is, ezek a
város be-illetve kimenő pontjaira
kerülnek kitelepítésre. – Együttműködünk az üzemeltetésben a
polgárőrséggel illetve a rendőrséggel. A város vezetése számára

például a temetők, ahol már
megszűntek a viráglopások.
– Egy ilyen komplett kamerarendszernek visszatartó ereje van a bűnelkövetésben, de
leginkább a gyors felderítésben
és a nyomozás során a bizonyításban nyújt segítséget a rendőrségnek
–
hangsúlyozta Suszter Zsolt rendőrkapitány. Az utóbbi idők legsúlyosabb füzesabonyi bűncselekményének tettese is így akadt horogra. A tavaly nyári brutális gyilkosság elkövetőjét az aluljáróban
rögzített felvételek alapján sikerült forró nyomon kézre keríteni.

ügyvezető elnöke. Januárban elkezdődött a felkészülési időszak,
és február elején már az ősszel
elmaradt mérkőzéseiket játszot-

ták a csapatok. A labdarúgóknak
1, a férfi kézilabdásoknak 12 (!),
a nőknek pedig 7 meccset kell
bepótolniuk. A mérkőzéseket zárt
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Anna

Simon
Edit

Horváth
Péter

Új vezető

a Hétszínvirág
Óvoda és
Bölcsődében

Kalóczkai Anitát bízta meg a helyi képviselő-testület a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetésével, aki jelenleg 25 óvodai,
bölcsődei dolgozó szakmai irányításáért és az intézménybe
járó kisgyermekekért felelős. A
fiatal óvodapedagógus 10 éve
van a szakmában, aki kiemelten
fontosnak tartja a szakmai megújulást és önképzést. Ő maga a
főiskolai diploma megszerzése
után óvodai gyógytestnevelő képesítést, pedagógus- majd 2020
nyarán közoktatásvezetői szakvizsgákat szerzett. Vezetőként
terve egy együttműködő, innovatív pedagógusközösség kialakítása. Az óvodai nevelő munkában kiemelten fontosnak tartja a
zenét és a mozgást, de szívügye
az egészséges életmód és a hagyományőrzés is.

„Régizenész”
a Művészeti
Iskola élén

Térfigyelő kamerák növelik a közbiztonságot
ugyanis kiemelten fontos, hogy
az itt élők biztonságban érezzék
magukat - hangsúlyozta az alpolgármester. A kameraképek a
polgárőrség irodájába futnak be.
Ezeket csak az erre engedéllyel
rendelkező polgárőrök láthatják,
a felvételek csak a rendőrségnek
adhatók ki.
– Nagyon jó a városvezetéssel a kapcsolatunk, a pályázat
megvalósításához sok segítséget
kaptunk az önkormányzattól mondta Gacsal-Kovács Renáta,
a polgárőr egyesület elnöke. Külön öröm, hogy most már olyan
helyekre kerültek kamerák, mint

Antal
Annamária

kapuk mellett játsszák a veszélyhelyzet feloldásáig. - Gondot jelentett az edzések időbeosztása
is, mert az iskolai tornatermek,

mint helyszínek kiestek. Maradt
egyedül a sportcsarnok, a maga
véges lehetőségeivel - avat be a
szervezés részleteibe Petővári József. Így kerültek át a csarnokba
a megyei első osztályban játszó
asztaliteniszezők edzései is. A
karate szakosztálynál leállt a versenyeztetés, a jövőbeni programról még nincs információ.
Áll a sakk is, és szomorú hír,
hogy a szakosztály a megszűnés
határára került. Petővári József
hangsúlyozta: mindent megtesznek azért, hogy fennmaradjon ez
a nagy múltú versenysport Füzesabonyban.

Új vezetője van 2020 októberétől az Alapfokú Művészeti
iskolának Kovács Zita személyében.
A helyi művészeti iskola
vezetője világéletében zenetanárnak készült, követve a
zongorista édesanya és a klarinétos édesapa pályáját. 14
évesen a Szegedi Tudományegyetem konzervatóriumába
nyert felvételt, ahol később
diplomát is szerzett régizene-furulya szakon.
A jelenleg is aktívan zenélő tanárnő a Musica Aulica Régizene Együttes tagja,
valamint a Debreceni Egyetem gyakorlatvezető tanára.
Céljai között szerepel a tavalyi évben elmaradt jubileumi hangverseny – 50 éves a
Zeneiskola – megrendezése,
mely online formában május
8-ára terveznek. A pandémia
elmúltával gyermekekhez és
felnőttekhez szóló koncerteket egyaránt tervez.
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CIVIL, EMLÉKKÉPEK

Civil élet a pandémia
időszakában

Hankó István

Szeredi
Attila

a szeretet pedagógusa

Nagyné
Váradi
Anna

Hankó István az andornaki kátor tanító hatodik gyermekeként született 1933. március
7-én. Az andornaki tanári házhoz 2 tantermes iskola tartozott. Az első és második osztályosokat Polgári József, a harmadik és negyedik osztályosokat Pista bácsi édesapja
tanította. Édesapját elvette tőle a világháború. Már a hadifogságból sem tért vissza. Középiskolai tanulmányai után a Jászberényi Tanítóképző Főiskolára jelentkezett.

A kialakult járványhelyzet miatt mindenki élete átrendeződött. Sokan a korlátozások miatt csak telefonon, emailen tartották a kapcsolatot egymással. Hogyan élték meg ezt az időszakot a füzesabonyi kertbarátok, erről érdeklődtünk az egyesület elnökétől.
- Valamennyiünket érzékenyen
érintett ez az időszak, de megértettük, hogy magunk és mások
egészségének megőrzése miatt
szükségesek ezek az intézkedések és szigorúan be kell tartani mindenkinek. Így minden
tevékenységet, programot felfüggesztettünk - mondta Nagy
László, a Füzesabonyi Kertbarát
Kör elnöke. - 10 éve gondozzuk
az ABC melletti parkot, ahová szintén nem mehettünk ki a
korlátozások miatt. Végül május
első napjaiban polgármesteri engedéllyel néhány 65 alatti kertbaráttal rendbe tettük a parkot,
amelyre igencsak ráfért már a
gondoskodás: fűnyírás, sövényvágás, virágültetés stb. A korlátozások feloldása után a nyári
hónapokban további 5 alkalommal dolgoztunk a parkban.
Részt vettünk és koszorúztunk a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulója és
a nemzeti összetartozás napja
alkalmából szervezett megemlékezésen Füzesabonyban.
A nyáron már mindenki nagyon hiányolta a közös programokat, találkozásokat. Ezért
júniusban a Tóth házaspár üdülőjében Sarudon tartottunk csapatépítő programot. Tóthné Erzsike finom házi „kőttessel” várt
bennünket. A program keretében
dr. Nagy Béla tartott előadást
az aktuális kiskerti teendőkről,
megismerkedtünk Sarud történelmével és látnivalóival, valamint Veres Kálmán tisza-tavi
hajóútra is elvitte a tagokat. A
résztvevők ebédjéről Hévízné
Margó és Martinek Jani gondoskodott: marhapörköltet készítettek színes csavart tésztával, kovászos uborkával. Nagyon ízlett
mindenkinek! A csapatépítő játékos foglalkozások is nagyon
jók voltak. A hosszú távollét
után mindenki nagyon örült a
találkozásnak, emlékezetes, kellemes napot töltöttünk együtt. A
nyáron szalonnasütésre is sor
került az ifjúsági parkban. A
menü finom sült szalonna, pirítós lilahagymával, paradicsom
paprikával, uborkával és még
kiegészült kovászos uborkával,
valamint sütivel és pogácsával,
no meg estébe nyúló jó kis beszélgetéssel.

PATENT – 2021. március

Pályázati támogatásnak köszönhető, hogy sikerült konfliktuskezelő tréninget szervezni a
balmazújvárosi Hotel Kamillában. A 3 napos tréningen dr.
Ludányi Ágnes pszichológus,
egyetemi tanár tartott nagyszerű foglalkozást, az ott elhangzottakat mindenki hasznosítani
tudja.
- Ellátogattunk a Semsey
Kastélyba, ahol Pozsonyi József történész mutatta be a kastély, a múzeum és a település
történetét. Felejthetetlen élményben volt részünk!
Október 2-án Mezőszemerén
Ősz Ünnep rendezvényen vettünk részt, ahol egészséges ételeket, ivóleveleket, aszalt gyümölcsöket, mézet kínáltunk a
résztvevőknek.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy október 23-án a FutAbony résztvevőit mi vendégelhettük meg sok-sok finomsággal. Örömmel kóstolták a különleges, finom étkeket, ivóleveket
és a mézet. Délután az 56-os
kopjafánál koszorúztunk.
Szabó Sándor volt az ötletgazda és kezdeményező, hogy
a csíksomlyói Szűz Mária-szobor másolatával gazdagodjon a
templom. A kegyszobor elkészítéséhez egyesületünk is támogatást nyújtott. Adventkor
ajándékokkal leptük meg a város óvodásait, játékokat és szaloncukrot adtunk át.
A járvány sok mindent
felülírt: elmaradtak a szakmai
előadások, kertlátogatások –
ahol egy-egy kertbarát mutatja
be portáját, „Én így csinálom”.
Ez a sorozat is megszakadt a járvány miatt. Korábban minden
évben megtekintettünk egy-egy
kertet és megismertük kertbarátunk kertészkedői fortélyait. Elmaradt az óvodai kertészkedés
a kicsikkel, virágültetés az iskolában a tanulókkal. Elmaradt
továbbá sok-sok gasztronómiai
és falunap program, amelyeknek állandó résztvevői voltunk,
továbbá a debreceni kertbarátok
látogatása, valamint a 10. évfordulónk megünneplése. Már nagyon várjuk, hogy mikor folytathatjuk szokott mederben életünket, munkánkat - sorolta az
egyesület elnöke.

J

ászberényben két barátjával béreltek házat. Megélhetésének
segítésére édesanyja
havi 100 forintot küldött neki rendszeresen. 1951ben gyakorlati tanításra Füzesabonyba került, ahol Bögös
László tanár úr segítette a fiatal tanító beilleszkedését. Kezdetben alsó tagozatban tanított,
majd felső tagozatban ének-zene órákon oktatta a diákokat.
Rövid időre ismét visszatért
a kicsi gyerekekhez. 3-4 év telt
el így az útkereséssel. Ez után
jelentkezett az Egri Tanárképző
Főiskolára, ahol magyar-történelem szakos diplomát szerzett.
Pedagógiai hitvallása a következő volt: „Nem csak oktatni,
hanem nevelni is kell!” „Szabadidős tevékenységgel lehet
a gyerekekhez közel kerülni!”
Színdarabokat rendezett a diákoknak, de ő is szívesen szerepelt.
Néhány emlékezetes előadás: Csipkerózsika, Az égig
érő fa, Gyöngyvirág Palkó, János vitéz. A János vitéz színjátékban Bagó szerepét játszotta nagy sikerrel. Ezzel az előadással adták át a Füzesabonyi
Művelődési Házat 1954-ben.
Sokat kirándult a gyerekekkel.
Az égig érő fa bevételéből a
Balatonnál táboroztatta a gyerekeket fiatalabb nővérénél.
A Velencei-tótól Tihanyig kerékpáros túrát szervezett. Akik
nem kerékpárral mentek, azok
másnap vonattal indultak a többiek után. Mire a vonattal utazók odaértek, a kerékpáros fiúk
elrendezték a terepet. Katonai
sátrakat állítottak, amiben 1012 fő fért el. A szalmazsákokat
otthon megtömték és bevagonírozták. A tábor egy domboldal melletti tisztáson volt.
A fiúk pár lépcsőfokot ástak,
amin fel lehetett menni a foglalkozások helyszínére. A tisztás egyik végén volt a konyha,
ahol mindig más volt a „napos”
a konyhai munkában. A tűzhely
és az edények a napköziből
voltak. Tányérokat, evőeszközöket, zöldséget, gyümölcsöt,
lisztet mindenki otthonról vitt
magával. A termelőszövetkezet adott egy disznót, amit a táborban jégveremben tároltak. A
tisztás másik végén volt a vécé,
amihez a deszkákat a táborozók

vitték vonattal otthonról. Fürdés a Balatonban volt. A táborozás végén a szalmazsákokat
kiürítették, a biciklikkel együtt
vagonba rakták a többi tárggyal
együtt.
Mindenki vonattal utazott
haza. A táborban részt vevő pedagógusok Hankó István, Bögös László és családja, Petre
József és családja, Halász Vince, Hegedűs Rozália voltak. Így
ír Pista bácsi erről az emlékéről: „Füzesabony különleges
hely. Az emberek nem szeretnek áldozni a gyermekük szórakozására. A kirándulás anyagi fedezetét lehetetlenség lett
volna a szülőktől megkérni.
Mászkáltam, kilincseltem, kol-
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dultam, míg végül ilyen anyagi bázissal dicsekedhettem: az
előadásból 600 Ft, a Vegyes
KTSZ 500 Ft, cipészek 150 Ft.
A napközi zsírt, cukrot adott.
Aztán megpróbáltam gyereket toborozni ehhez a kiránduláshoz. Könyörögnöm kellett,
hogy eljöjjenek. Ott tartottam,
hogy nem tudom megvalósítani kedvenc tervemet, mert nem
érdekel senkit. (Kerékpárral a
Velencei-tó és a Balaton mellett Tihanyig.) Végül 6 (írd és
mondd hat) merész és „kön�nyelmű” szülő reszkírozta a
120 Ft-ot. Hat gyerekből állt
az én kisded népem, akikkel indultam „Magyarország felfedezésére.”
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Pista bácsi egy alkalommal
volt osztályfőnök Füzesabonyban a 2. számú Általános Iskolában. Osztálya az 1957-ben
végzett fiúk voltak. Az 19561957-es tanév sorsfordító volt
életében. A politika szele elsodorta Füzesabonyból. Sarudra helyezték 1957.07.01. nappal. Azonban ő azon a nyáron
Gyömrőre költözött. Az 19571958-as tanévet már a település általános iskolájában kezdte
meg. 1957-1961-ig úttörő-csapatvezető volt. 1961-ben kinevezték a Gyömrői Úttörőház
élére, amit 1967-ig nagy szorgalommal vezetett. Eredményesen vette ki részét a Káptalanfüredi Úttörőtábor építéséből. 1976-1990-ig a Gyömrői
4. számú Általános Iskola igazgatója volt. Ezt megelőzően néhány évig Úri község általános
iskolájának igazgatója volt.
Táborok sokasága, a vándor-tábor mozgalom elindítása, vers- és prózamondó versenyek szervezése mind a nevéhez fűződnek. Fontosnak
tartotta a határon túli magyarokkal kapcsolattartást is. 1994.
január 1-jén vonult nyugdíjba.
2003-ban helyi munkásságáért
„Gyömrőért” kitüntető díjat kapott.
2003. október 24-én hunyt
el. 2011. december 17-én személyéhez fűződő tiszteletből
átadták Gyömrőn a Hankó István Művészeti Központot. Köszönetet mondok Hankó Istvánné Klárika néninek, aki óriási szeretettel fogadott lakásában és rengeteg érdekes dolgot
mesélt szeretett férjéről.

– Megjelenik 2 havonta –
6000–10.000 példányban.
(Besenyőtelek, Dormánd,
Egerfarmos, Füzesabony,
Mezőszemere, Mezőtárkány,
Szihalom időszaki lapja)

