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(folytatás az 2. oldalon)

Tisztelt Olvasó!Gál Mária: 

Mit ér az élet? A 2010-es esztendő nagyon mozgalmas, 
ugyanakkor minden tekintetben sikeres és 
emlékezetes volt az Összefogás Füzesabo-
nyért Egyesület életében. Néhány rosszin-
dulatú pletykával ellentétben azonban az 
ÖFE, a helyhatósági választásokon elért 
győzelme után is változatlan lelkesedés-
sel és odaadással végzi tevékenységét az 
alapszabályában rögzített céljai szellemé-
ben. Míg polgármester úr, és hárman kép-
viselők az ÖFE jelöltjeiként a nagy nyil-
vánosság előtt - addig a külsős bizottsá-
gi tagjaink és egyesületünk egyre bővülő 
tagsága, valamint támogatói köre velünk 
együtt összefogva - folytatjuk azt az utat, 
amit 2006-ban megalakulásunkkor vállal-
tunk városunk életének fellendítése és a ci-
vil szféra működésének színvonalasabbá 
tétele érdekében. Ezt az is igazolja, hogy 
az önkormányzati munkánkon túl idén is 
megtartottuk szokásos tavaszköszöntő iro-
dalmi teadélutánunkat márciusban a Már-
ka presszóban, köszöntöttük a hölgyeket 
a nőnap alkalmából, valamint megemlé-
keztünk a szabadságharc áldozatairól a vá-
rosi ünnepségen - együtt a jelenlévőkkel és 
nem külön, mint egyesek! Folyamatos kap-
csolatot tartunk a lakossággal, és hamaro-
san kezdjük kiemelt rendezvényünk - a IV. 
Füzes Fesztivál - előkészületeit. Természe-
tesen addig is sok feladat áll még előttünk. 
Ott leszünk egyebek mellett május elsején 
a városi majálison, és az idén is részt ve-
szünk a Civil Expón, valamint az augusz-
tus 20-i ünnepségen. Kis késéssel, de a Fü-
zes Krónika ez évi első számának össze-
állítására és terjesztésére is sor került, ép-
pen ezt tartja kezében most a Tisztelt Ol-
vasó. Lapunk az idén elképzelésünk sze-
rint még két alkalommal - a nyár végén és 
Karácsony környékén - jelenik majd meg, 
ha csak valami olyan rendkívüli eseményt 
nem produkál addig az élet, ami adott eset-
ben azonnali reagálást tehet szükségessé.

Közvetett és közvetlen módon egyaránt 
- sokakkal összefogva – legjobb tudásunk 
szerint kívánjuk szebbé, jobbá és komfor-
tosabbá tenni Füzesabony lakosságának 
életét! Sajnos bizonyos „sértett” személyek 
és szervezetek – akiknek savanyú a szőlő 
– folyamatosan próbálják hazugságaikkal, 

rosszindulatú hozzáállásukkal és gyakorta 
minősíthetetlen hangvételű kijelentéseik-
kel gátolni munkánkat, és ezzel együtt fé-
kezni településünk fejlődését – szerencsé-
re minden eredmény nélkül. A jelek szerint 
úgy néz ki, hogy eddig megfelelően végez-
tük a dolgunkat, mert legnagyobb igyeke-
zetük ellenére sem találnak fogást rajtunk! 

Míg a volt városvezetés első lépéseként 
megfosztotta Füzesabonyt és térségét a 600 
millió forintos gyarapodástól egy csodála-
tos uszoda megépítésének leállítása révén, 
addig az ÖFE többségű testület egy percig 
nem gondolkozott az Egészségügyi Köz-
pontra elnyert 260 millió forintos pályáza-
ti pénz visszautasításán – élt a lehetőség-
gel, vállalva a lebonyolításhoz szükséges 
összességében közel 30 millió forintos ön-
rész előteremtését az építési és eszközbe-
szerzési feladatokra. Mi nem csak mond-
juk, hanem tetteink révén is igazoljuk azt, 
hogy valóban a város fejlődését képvisel-
jük még a leváltott városvezetéstől meg-
örökölt jelentős negatív pénzügyi mutatók 
ellenére is! 

Az elmúlt 4 évben Füzesabonyban is so-
kak szavajárása lett a „mutyi”, és számos 
család (valamint a város költségvetése) 
szenvedte el az átszervezések mögé bújta-
tott politikai tisztogatásokat, amit bár leírni 
nem lehetett, de a legtöbb füzesabonyi pol-
gár látta, miről is van itt szó! Nos, a mosta-
ni képviselőtestület e téren is különb az elő-
döknél, hiszen tisztességesen végzi a mun-
káját, és a politikai bosszúállást is elkerülte! 
Bár az ellenzéknek kinevezett néhány kép-
viselőtársunk - feltehetően esetenként párt-
parancsra cselekedve – enyhén szólva nem 
túl konstruktív bizonyos témakörök vonat-
kozásában, de ezt is figyelembe véve mégis 
megállapítható tény, miszerint megszűnt a 
2006-2010 közötti helyi önkormányzati ka-
otikus állapot, ami folyamatosan a város ká-
rára volt gyakorlatilag minden területen! 

Nem fizetünk ki milliókat előnytelen 
beruházásokra, megvalósíthatatlan tervek 
elkészíttetésére és a tőlünk különböző mó-
don gondolkodó dolgozók elküldése révén 
végkielégítésekre. Megszüntettük a félel-
met, a gyűlöletet, a bizonytalanságot in-

V. évfolyam 19. szám, 2011. április 30.

Anyák napja  
alkalmából  

sok szeretettel  
köszöntjük az  
édesanyákat!

Mit ér az óra percek nélkül,
Mit ér a mondat szavak nélkül,

Mit ér a szerelem szeretet nélkül,
S mit érek Én mindezek nélkül?

Nincsenek órák percek nélkül,
Nincsenek mondatok szavak nélkül,

Nincs szerelem szeretet nélkül,
S Én sem vagyok mindezek nélkül.

Megáll az óra percek nélkül,
Elhallgatnak a mondatok szavak nélkül,

Elmúlik a szerelem szeretet nélkül,
S meghalok Én mindezek nélkül.

Mit érnek a percek szerelem nélkül,
Mit érnek a mondatok szeretet nélkül,

Mit ér a szerelem szavak nélkül,
Mit érek Én ÉLET nélkül?

ÖFE
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tézményeinkben és a lakosság 
körében, hagyjuk az embere-
ket nyugodtan élni és dolgoz-
ni. Igaz, nem tervezünk „búvó 
patakot, toronyórát lánccal és 
sóhajok hídját”, de ennek elle-
nére meg kívánjuk szépíteni a 
városközpontot! Nem költünk 
milliókat saját magunk fénye-
zésére, de színvonalas ünnep-
ségek keretein belül – igaz, jó-
val kevesebb pénzből az elmúlt 
évekhez képest – méltó módon megemlé-
kezünk a jelentős eseményekről. Stabili-
záltuk a város költségvetését 2011-re, és az 
összes intézményünk számára biztosítjuk 
a zavartalan működést. Tesszük ezt úgy, 
hogy nem emeltük a helyi adókat, és dön-
tésünk révén talán első ízben nem emelke-
dett a víz díja sem Füzesabonyban! Sorol-

hatnám még tovább a pozitív helyi változá-
sokat, de a teljesség igénye nélkül csupán 
utalni kívántam arra, hogy miért is nem ta-
lálnak fogást a mindenért háborgó leváltott 
városirányítók eddigi munkánkon!

Véletlenül sem állítom, hogy minden 
tökéletes és semmiben nem hibázunk! 
Ugyanakkor azt gondolom, 4 év után is-

Tisztelt Olvasó! 2008.08.18-i Füzes Krónikában írtam egy mesét, melynek befe-
jezését a választások utánra ígértem. Valójában úgy érzem, a füzesabonyi emberek 
már megírták a mese végét a választó fülkében. Nemet mondtak arra a vezetésre, 
amitől az előző négy évben oly sokat kellett szenvedniük! Azonban az elmúlt fél év 
helyi történései ismét írásra késztettek.

Mese a gonosz tanácsnokék leváltásáról
sainak távozniuk kellett. Az emberek végre 
fellélegeztek, már lehetett az utcán, a piacon 
szabadon beszélgetni bárkivel. Senki nem fi-
gyelte, hogy ki milyen rendezvényen vesz 
részt. A megválasztottak között időnként van 
nézeteltérés, úgy ahogy ez egy jól működő 
demokráciában lenni szokott. Reméljük, ez 
nem az egymás közötti acsarkodásban fog 
kiteljesedni, hanem Fü-
zesabony fejlődését fog-
ják megcélozni!

És itt befejezhetném 
a mesémet, ahogy  len-
ni szokott, minden jó, ha 
jó a vége! De sajnos nem 
egészen így történt. Az a 
négy ember - aki már be-
leélte magát abba, hogy 
uralkodjon mások felett 
- annyira belejött a hazu-
dozásba, hogy lételemé-
vé vált. Továbbra is az a 
fontos  számukra, hogy 
egymás ellen uszítsák, 
összeveszejtsék az embe-
reket. Ebben élen jár a ta-
nácsnok! Mivel az embe-

mét jó úton halad Füzesabony 
és ebben véleményem szerint 
jelentős szerepe van az ÖFE 
többségű jelenlegi képviselő 
testületnek is, nem lekicsinyít-
ve természetesen ezzel a bi-
zottsági külsős tagok és a hi-
vatali szakapparátus, valamint 
az intézményi alkalmazotti kör 
vitathatatlan érdemeit, és ki-
emelve a legfontosabb ténye-
zőt -  a lakosság pozitív hozzá-
állását! Ki előbb - ki utóbb rá 

kell, döbbenjen arra, hogy a külső és belső 
nehézségeket csak együtt, közösen, Ösz-
szefogással Füzesabonyért tudjuk leküzde-
ni! E magasztos gondolatokkal ajánlom a 
Füzes Krónika 2011. évi első kiadványát a 
Tisztelt Olvasó szíves figyelmébe!

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

reknek elegük van a gyűlölködésből, érhetet-
lenül állnak az előtt, amit a tanácsnok csinál. 
Mindenkire csúfneveket aggat és olyan dol-
gokat fog rájuk, amely bűnöket, visszaélése-
ket pont ők, a leváltott vezetők - maguk tet-
tek. Ő leírja ezeket, majd mivel senki nem re-
agál ezekre, még jó néhány ember nevében 
válaszol is azokra magának -  olyan hang-
nemben, amit kulturált ember nem engedhet-
ne meg! Köpködi, ócsárolja az embereket. 
Politikai tisztogatásról beszél. Itt bizonyára 
azokra gondol, akiket ők küldtek el. Olyan 
érzésem van,  mintha az óvodában lennénk. 
Ez a mesebeli tanácsnok nem tud felnőttként 
viselkedni? Nem érti meg, hogy veszített? 

Szekeres Jánosné

Az icike-picike városban új választások vol-
tak. A folyó partjánál sokkal több ember 
gyűlt össze. Már érezték, az ő szavazatukra 
is szükség lesz! A helytartó, a főtanácsnok, 
és persze az udvari bohóc új terveket eszelt 
ki. Volt, akiknek királyi lakomákkal akar-
ták megvenni a szavazatát, volt akinek pénzt 
ígértek, de volt - akiket csak megfenyegettek 
, ahogy azt tették az elmúlt négy évben. Per-
sze segítőjük volt bőven. Sok ember kapott 
zsíros állást, amit igencsak féltett. Sok volt a 
szabálytalanság is, amit elkövettek. Tudták, 
egy új vezetés ezt bizonyára számon kéri raj-
tuk, de volt ami még ennél is fontosabb volt 
nekik - a hatalom! Eljött a választás napja. 
Nagy volt az izgalom. Sokan akartak részt 
venni a város felvirágoztatásában. Mindenki-
nek volt saját elképzelése. Volt aki ez alap-
ján választott, volt akinek csak az volt a fon-
tos, hogy ismerős volt a név. Egy dologban 
volt egyetértés, leváltani azokat - akik azt hit-
ték, az emberek arra adtak nekik felhatalma-
zást, hogy királyságot építsenek maguk köré  
és eszük ágában sem volt betartani amit ígér-
tek. Megtörtént a várva-várt választás,  amin 
az icike-picike város akarata alapján megbu-
kott a volt vezetés, a főtanácsnoknak és tár-

(folytatás az 1. oldalról)

      2011 tavasz
1. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat

2. Dony feat Elena Georghe – Hot girls
3. Jennifer Lopez – On the floor

4. Gary Caos – Party People
5. Dj Szatmári – Átok vagy áldás 

6. Duck Sauce – Alekosz Streisand
7. Fluor – Mizu

8. B-Sensual – Let you down
9. Peat Jr. Feat Gina - Réges rég

10.  Katy Perry – Firework
Összeállította: Wenczel Ádám (Dj. Grékó)

Lapzártakor 
érkezett

A Füzes Krónika ér-
tesülése szerint április 
elején megszűnt Kotán 
György vezetői megbí-
zása és egyben munka-
viszonya a Heves Me-
gyei Vízmű Füzesabo-
nyi Üzemegységénél.     

(a szerk.)
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Helyreigazítás = ALMA zó működtesse, aki ezt elnyeri, s az önkor-
mányzat csak akkor nyújtson anyagi támo-
gatást, amennyiben önkormányzati munká-
ról szóló híradás jelenik meg. Amikor azon 
folyik a vita a képviselő-testület tagjai kö-
zött, hogy lesz-e pénz a Széchenyi iskola vi-
zesblokkjainak felújítására (amelyek kriti-
kus állapotban vannak!), vagy lesz-e némi 
esély arra, hogy a Telekiben korszerűsítsék 
a nyílászárókat, akkor nem gondolom, hogy 
tizen-milliós nagyságrendű támogatásban 
kell részesíteni egy nem kötelező fenntartá-
sú városi televízió finanszírozását. Tudom, 
más nem kötelező önkormányzati feladatot 
is felvállalt önkormányzatunk, mint például 
a bölcsődei gondozás, a középiskolai neve-
lés-oktatás, azonban úgy gondolom, ameny-
nyiben rangsort kell felállítani a nem kötele-
ző feladatok tekintetében, nem egy szinten 
szerepel majd – az én fontossági rangsorom-
ban – a tv és a bölcsőde, ill. a középiskola. 

Természetesen a média jelenlétére szük-
ség van egy településen (magam is több 
éven át ténykedtem különféle médiumok-
nál – a szóban forgónál is – munkatársként, 
ezért azt gondolom, feltételezhető, hogy 
milyen a viszonyulásom a médiumok irá-
nyába). Az vitathatatlan tény, hogy a FVTV 
munkatársaival a viszonyom nem volt túl 
rózsás az elmúlt időszakban, viszont a fen-
ti álláspontom ettől független, és egyelőre 
úgy érzem, megmásíthatatlan. Nos, ez volt 
az igazság, nem pedig a Balsai képviselő úr 
által leírtak.

Márkus Róbert Zsolt

Tavaszköszöntő Pacsirtával
Mint minden évszaknak, a télnek is meg-
vannak az előnyei, de ilyenkor már  inkább 
a tavaszvárásra koncentrálódnak a gondo-
latok. A télűző, a tavaszköszöntő népszo-
kást a délszláv nemzetiség hozta magával 
hazájukból a betelepítés során. Számos vá-
rosban  farsang vasárnaptól húshagyó ked-
dig tartó utolsó három napban nagy télbú-
csúztató mulatságokra kerül sor. Ekkor ren-
dezik meg a híres karneválokat - pl. Rio de 
Janeiro, Velence- , vagy Magyarországon a 
farsang farkának nevezett időszak legneve-
zetesebb eseményét a mohácsi busójárást. 
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület is 
csatlakozott ehhez a népszokáshoz.

Füzesabonyban a Márka Presszóba meg-
hirdetett zenés Tavaszköszöntő teadélután-
ra hívtuk az érdeklődőket. A vendégeket 
teasüteménnyel, teával és kiváló műsorral 
vártuk.

A nagyérdemű közönséget Nagyné 
Váradi Anna és Wenczel Árpád köszöntője 
után Győri Zsuzsa énekes, ifj. Farkas Antal 
zongorista és id. Farkas Antal hegedűmű-
vész szórakoztatta. Győri Zsuzsa a csodála-
tos hangú fiatal énekesnő Seres Rezső, Edit 

Furcsa. Nem értem. Egyébként sok mindent 
nem értek, de most konkrétan csak egy mo-
mentumra gondolok. Adott egy párt, annak 
egy sajtóorgánuma. Ebben közzétesznek 
egy írást, amely valótlanságot tartalmaz. Az 
igazáért kiálló (az adott írásban nevesített) 
személy hivatalosan kéri a sajtóorgánum fe-
lelősét, hogy a tévesen megjelent informá-
ciót kéretik javítani, helyesen megjelentet-
ni. Erre jön a nem hivatalos válaszlevél, mi-
szerint semmiféle helyesbítést nem tesznek 
közé, mert nem kívánnak az ÖFE - Kotán 
szintre aljasulni. Szeretném megtudni, mi 
jelenti a lealjasulást? Ha tévesen valótlant 
közlök le, és módosítom, vagy, ha a valót-
lan állítást – a kérés ellenére – nem helyes-
bítem, ezáltal valótlanságot közvetítek az 
olvasóközönség irányába...

Konkrétan: A Jobbik Füzesabonyi Szer-
vezete kiadásában megjelenő Hírlevél 8. 
számában Balsai Tamás képviselőtársam ál-
tal jegyzett „Önkormányzatunk munkájá-
ról” című írás személyemmel kapcsolatban 
valótlan állításokat tartalmazott. Az írás al-

kalmas volt arra, hogy önkormányzati mun-
kámat és a médiáról dokumentáltan vallott 
elképzeléseimet rossz színben tüntesse fel, 
s ez által a város közvéleményét félre tá-
jékoztassa.  A kifogásolt szövegrész a kö-
vetkező volt: „Ha csak ötletként nem érté-
keljük az Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottság elnökének azt – a polgármester ál-
tal is támogatott – javaslatát, hogy azon-
nal szűnjön meg a Városi Televízió.” Ez-
zel a valótlan állítással szemben a – doku-
mentált – valóság az, hogy én, az OKSB el-
nökeként soha nem javasoltam ezt, javasol-
tam viszont azt, hogy az önkormányzat – te-
kintettel nehéz anyagi helyzetére, amikor a 
kötelező feladatok ellátása is nehézségek-
be ütközik – ne támogassa a Városi Televí-
ziót tízmilliós nagyságrendben, mivel nem 
kötelező feladat a működtetése. Szükséges-
nek tartottam és tartom a mai napig a tele-
vízió további működését, de nem a jelenle-
gi formában, hanem például valamilyen vál-
lalkozási konstrukcióban, azaz vállalkozói 
pályázat meghirdetése után az a vállalko-

Piaf és Karádi Katalin dalaival elvarázsolta 
a közönséget. Több nótát mint pl. a „Ham-
vadó cigarettavég” a közönséget is dalolás-
ra késztetett. Ifj. Farkas Antal a billentyűk 
királya George Gersh-
win a zsidó származá-
sú amerikai zeneszer-
ző, zongorista műve-
it játszotta átütő siker-
rel. Mindkét fiatal mű-
vész ugyan még zenei 
tanulmányokat folytat, 
de ezen a délutánon is 
bizonyították, hogy ott 
a helyük a koncertter-
mekben, a világ szín-
padain. 

A hangulatot to-
vább fokozta id. Far-
kas Antal, - akinek he-
gedűjátékában az egri 
Gárdonyi Géza Szín-
házban a Gül Baba 
előadás során gyö-
nyörködhetnek, - a Pa-
csirta virtuóz prezen-
tálásával igazi tavaszi 
hangulatot teremtett a 
Márka Presszóban.

Többen voltak a 
nézők között olyanok, 
akik még soha nem 
voltak ilyen rendez-
vényen. Megható volt, 
ahogyan búcsúzóul a 
közönség köszönetet 
mondott ezért a szívet, 
lelket melengető tea-
délutánért.

Nagyné Váradi Anna
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„Hanyas vagy, 61-es”?
„Hanyas vagy, 61-es”? Akkor, 
mi fél szavakból is megértjük 
egymást! Te mondod – 1961, én 
mondom – felépítették a berli-
ni falat, Bob Dylan először lé-
pett fel New Yorkban a Gaslight 
Caféban, Jurij Gagarin pedig a 
„Vosztok-1” szovjet űrhajó fe-
délzetén 27 évesen 89,1 perc alatt megkerülte 
a Földet. Emlékszel, ebben az évben mutatták 
be először „A hét mesterlövész” című ameri-
kai filmet. Ugye tudod, hogy az Állami Bizto-
sító 1961-től adta ki az év első újszülöttjének 
az akkor még igen tetemes összegnek számí-
tó 20000 Ft-os életbiztosítási kötvényét. A hí-
res Budai Ifjúsági Park is születésünk esz-
tendejében nyitotta meg kapuit, ami aztán 20 
évig a hazai könnyűzenei élet egyik legfon-
tosabb színtere lett. Ettől az évtől volt kap-
ható először 5000 és 10000 Ft-os gépkocsi 
nyeremény betét - Trabant, Wartburg, Skoda, 
Moszkvics, később meg a Zsiguli, vállalatok-

nak pedig Volga – ilyen autók szaladgáltak az 
utakon, de nekünk ennél jóval fontosabb volt 
a jó öreg Csepel kerékpárunk!

„Hanyas vagy, 61-es”? Nevezetes ez az 
év arról is, hogy ekkor nevezte ki az Elnö-
ki Tanács Kádár Jánost miniszterelnöknek. 
De beszéljünk más dolgokról! Ugye, em-
lékszel még a csúzlik és fakardok arzenáljá-
ra, a mozgalmas iskolai évekre, a kalandos 
őrsgyűlésekre, a kisdobosok kék nyakkendő-
jére, aztán felső tagozatban pedig az úttörők 
12 pontjára? Mennyire készültünk az összné-
pi május elsejei felvonulásokra és majálisok-
ra! Te mondod – csatos „Bambi”, én mon-
dom – narancsos és málnás! Közben Boci és 
Mogyorós csokit majszolgattunk, Orion té-
vét néztünk és Pacsirta rádiót hallgattunk. 
Aztán megkaptuk az első Sokol 403 „táska-
rádiót” - ezen bömböltettük a Hétfői kíván-
ságműsort, az Ötórai teát és a Vasárnapi kok-
télt  - de sok igazi sláger született azokban 
az időkben! Ezeket játszottuk később a bálo-

kat felváltó diszkókban. Milyen érdekes? A 
gyerekek akkor valamiért sokkal többet mo-
zogtak, ha lehetett, mindig kint szaladgáltak 
a szabadban, a felnőttek pedig nem ideges-
kedtek állandóan, a folyamatos rohanás he-
lyett lényegesen több időt szántak egymás-
ra. A biztonság, a szeretet és a megbecsülés 
szinte benne volt a levegőben - hogy megvál-
tozott azóta a világ? 

„Hanyas vagy, 61-es”? Akkor mi félsza-
vakból is megértjük egymást! Te mondod – 
50 év, én válaszolom – számunkra sok emlé-
kezetes, érdekes és gyakorta tanulságos ese-
ményt hozott ez az időszak, ezért is jegyez-
tem le közülük néhányat, hiszen ismered a 
mondást - a szó elszáll, az írás megmarad!

Wenczel Árpád

Tavaszi ünnepek, népszokások
Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.
(Várnai Zseni: Csodák csodája)

A természet megújulásával  
mintha az emberek ünneplős ked-
ve is megérkezne. Tavasszal egy-
mást érik az ünnepek. Vegyük sor-
ra ezeket az ünnepnapokat.

Nemzetközi Nőnap - Március 8. A nem-
zetközi nőnap azt a küzdelmet eleveníti fel, 
melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, 
hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és 
lehetőségekkel élhessenek. Az első hivatalos 
európai nőnapot  Németországban tartották, 
Oroszország 1913-tól, Ausztrália 1928-tól, 
míg Magyarországon 1914-től ünnepeljük 
hivatalosan a nőket.

Húsvét - „mozgóünnep”, 325-ben a niceai 
zsinat a tavaszi napéjegyenlőséget – március 
21 – követő holdtölte utáni első vasárnapban 
állapította meg, így a húsvét március 22. és 
április 25-e közötti időre eshet. A húsvét a ke-
resztény világ egyik legnagyobb ünnepe, Jé-
zus kereszthalálára és feltámadására emlékez-
nek. Az ünnepet megelőző 40 nap a hamva-
zószerdával kezdődő nagyböjt, a felkészülés, 
a lelki és testi megtisztulás ideje. A  húsvétot 
közvetlenül megelőző nagyhét virágvasárnap-
pal veszi kezdetét. Virágvasárnapi népszokás 
a barkaszentelés egyházi eredetű, de felhasz-
nálták  többek között a szentelt barkát ron-
tás ellen, gyógyításra, villámlás elhárítására, 
jóslásra. Virágvasárnapi jellegzetes népszo-
kás a kiszehajtás, villőzés. A kisze menyecs-
kének öltöztetett szalmabáb, melyet a lányok 
énekszóval vittek végig a falun, és a falu vé-
gén vízbe vetették, vagy elégették. A kisze-
báb a különböző magyarázatok szerint a tél, 
a böjt, a betegség megszemélyesítője lehetett. 

A Húsvét két legnépszerűbb szokása 
az öntözés és a tojásfestés. Néhány 
észak- és nyugat-magyarországi falu-
ban húsvétkor a locsolás helyett vesz-
szőzést találunk. A locsolás és a vesz-
szőzés egyaránt a jelképes terméke-
nyítést és a rituális megtisztítást cé-
lozza. Fehérvasárnap vagy mátkáló 
vasárnap,  a húsvétot követő vasárna-
pon volt szokás  a komatálküldés. A 
komatál tartalma tájanként változott, 
de a húsvéti tojás, sütemény, bor nem 

maradhatott el.
Május 1. A májusfa, májfa a természet új-

jászületésének szimbóluma és szerelmi aján-
dék is lehet. Egy 19. századi szokásgyűjte-
mény a májusfa eredetét így írja le: „Szent 
Jakab és szent Fülöp midőn térítgetni jártak, 
útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon; 
ezt ebbeli cselekvényéért a pogányok tisztá-
talan személynek nyilvánították, s rágalmaz-
ták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyo-
lódókat, elővette vándorbotját, letűzte a föld-
be, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig 
múlt el egy-két óra, midőn a pogányok  szeme 
láttára leszúrt bot kizöldült. Ez volt Szent Ja-
kab apostol napja virradójára (május elsején). 
Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas 
zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt 
felállítani, mégpedig ha lehet, észrevétlenül.” 
(Réső Ensel) A májusfák készítése a legények 
feladata volt. Régen a májusfával adta tudtára 
a legény a falunak, hogy melyik lánynak ud-
varol. Sok helyen pünkösdkor bontották le a 
fát, „kitáncolták” a májusfát, vagyis a fa ki-
döntése táncmulatság ke-
retében, muzsikaszó mel-
lett történt.

 Pünkösd –„mozgóün-
nep” május 10-e és június 
13-a között A pünkösdi ki-
rályt különböző ügyessé-
gi próbával választották 

meg. Magyarországon a 16. sz-ban már ismert 
volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen vol-
tára utaló szólás: „Rövid, mint a pünkösdi ki-
rályság..”  A 19.sz-i szokásgyűjtemény részle-
tezi, hogy a pünkösdi király egy évig minden 
lakodalomra, mulatságra hivatalos volt, min-
den kocsmában ingyen ihatott, nagy úr volt 
egy évig.

Nagyné Váradi Anna

Füzesabonyban,  
a Baross G. 8/A sz. alatt  a

Király Pizza  
Étterem

igényesen kialakított környezet-
ben, folyamatos kedvezmények-

kel várja  minden kedves itt 
fogyasztó vendégét.


