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AZ ÖSSZEFOGÁS

Szűkös Esztendő

Tisztelt Olvasó! Már szinte szálló igének számít, hogy egyre nehezebb időket élünk, most
azonban 2011 decemberében ez még inkább
elmondható! Az „átlag ember” köre a fizetőképes társadalmi rétegben egyre szűkül és az
a bizonyos képzeletbeli gazdasági olló rohamos léptekben nyílik szét. Az egyszerű emberek számára szinte elképzelhetetlen, hogy néhány szerencsés milyen hatalmas vagyont halmoz fel, hiszen a többség ezzel szemben már
nem is hónapról hónapra, hanem gyakorta sajnos napról napra él. Teljes a bizonytalanság,
az elkeseredettség, a félelem és a felháborodás
sokak fejében. Az a szülő, aki nem tudja ma,
hogy holnap mit ad enni gyermekének és miből veszi meg a szükséges gyógyszereket, ha
beteg lesz valaki a családban, az az anyuka és
apuka, aki dideregni kényszerül a sötét lakásban, mert már nincs miből fűteni és világítani, az a magyar polgár, aki nem a hideg miatt
reszket elsődlegesen, hanem hogy tudja e törlesztéseit a jövőben fizetni, vagy pedig elárverezik akár a házát is a feje fölül – nos, ők valószínűleg nem fognak szívesen emlékezni az
idei évre! Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás óta ilyen ütemben még soha nem romlott az
életszínvonala a legtöbb honfitársunknak! Pedig az alagút vége még messze van!
Mindenhol azt lehet hallani, hogy megbukott a jelenlegi kormány gazdaságpolitikája és ennek köszönhető az a káosz, kapkodás,
amit tapasztalunk nap mint nap! Nem volt még
ilyen rossz a forintunk az euróhoz és a svájci frankhoz képest, az üzemanyag ára is soha
nem látott mértéket ért el, bármelyik szom-

A város
Karácsonyfája
A Város Karácsonyfáját igazi összefogás révén sikerült felállítani a Házasságkötő terem
előtti dísztéren. A fenyőfát Gál József ajánlotta fel saját udvaráról. A kivágásban, az
elszállításban és a felállításban pedig a helyi önkéntes tűzoltók, a polgárőreink, a FÜV
KFT és Czékus Ferenc működtek közre.
–W.Á.-

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

szédos országban olcsóbb a benzin és a gázolaj hozzánk képest. Hiába államosították a
magánnyugdíj pénztárakat, mégis az összeomlás küszöbén van a nyugdíjrendszerünk és
az egészségügyi ellátás egyaránt. A választási ígéretek ellenére nem egyszerűsödött az
adó rendszerünk, hanem ellenkezőleg – több
új adónemet is megszavazott a parlament, illetve például a jövedéki adót, eva-t, áfa-t, stb.
jelentősen megemeli. Önkormányzati és szociális vonalon is eddig még nem tapasztalt kaotikus állapot lett úrrá. A bank szektortól a befektetői csoportokig, a munkavállalóktól a nagy
vállalatokig, az aktív dolgozóktól a nyugdíjasokig – az anyagilag minden szigorítás hatásától részben független elit kivételével – a társadalom jelentős rétegét sújtják sorozatosan a jelenlegi kormány intézkedései.
Kiszámíthatatlan magyar politikáról és a
piacok nyomásával szemben tanácstalan vezetésről írt több esetben is a nemzetközi sajtó.
Egyebek mellett a Németországban megjelenő
Financial Times Deutschland, a francia Le Figaro, a Wall Street Journal európai kiadása is
cikket jelentetett meg nem rég arról, hogy Magyarország mégis az IMF-hez fordult.
„A segítségkérés azt mutatja, hogy az ország vezetése tanácstalanul áll a piacok növekvő nyomásával szemben” - értékelte a hírt a
Financial Times Deutschland. A „Magyarország az IMF-fel akarja megmentetni magát”
című cikkében a lap emlékeztetett arra, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi választási győzelme után véget vetett a valutaalappal való addigi együttműködésnek, az európai
a d ó s s á g v á lság azonban
Magyarországot is véleményének megváltoztatására
kényszerítette.
A Le Figaro
című francia
napilap a tárgyalások kapcsán a Natixis
bank elemzőjét idézte, aki
szerint a piacok már megelőlegezték a

magyar szuverén adósbesorolás leminősítését a bóvli kategóriába, miután a nagy hitelminősítők negatív kihatású megfigyelés alá vették Magyarországot. A Le Figaro azt is megemlítette, hogy a Natixis szerint Orbán Viktor
kormányzása rontotta a befektetői hangulatot.
A The Wall Street Journal üzleti napilap európai kiadása felhívta a figyelmet arra, hogy a hitelminősítő intézetek az aggodalmuk legfőbb
forrását hazánk vonatkozásában a politika kiszámíthatatlanságában jelölték meg. Az MTI
fenti tájékoztatásain túl több politikai elemző
úgy véli, elhibázott diplomáciai és külpolitikai döntések sorozata eredményezte azt, hogy
egyre jobban lemarad Magyarország a térség
más nemzeteitől, ráadásul hazánknak folyamatosan romlik kapcsolata az Európai Unió
tagállamaival és az Egyesült Államokkal egyaránt. Brüsszel, de akár az IMF is már többször nemtetszésének adott hangot. – ez figyelmeztető jel kéne, hogy legyen!
Teljes a zavar és a tanácstalanság az önkormányzatok vonatkozásában is. Míg a parlamenti képviselők fizetése tovább emelkedik
és szebbnél szebb autókkal utazhatnak vezető politikusaink, ameddig a csőd közeli megyei önkormányzatok Fideszes elnökei többen
a festői környezetben elhelyezkedő Azori szigeteken tanácskoznak az adófizetők forintjain, addig bizony egyre több helyen nem tudják a helyi önkormányzatok az iskolák, óvodák fűtési és világítási számláit fizetni, a folyamatosan csökkenő normatív állami támogatások mellett rohamosan emelkedő energia
és egyéb működési kiadások finanszírozása a
legtöbb településen meghaladja a lehetőségeit az adott falunak-városnak.
Nem egyszerű Füzesabony helyzete sem! A
leírt problémák közvetlen és közvetett hatásain túl a Laminé – Kotán vezette önkormányzat részben az 1 milliárd forintos CHF alapú hitel felvétele révén nagyon nehéz örökséget hagyott városunk jelenlegi vezetésére.
2012-ben körülbelül 100-120 millió forinttal
nő a város kiadása a „kötvény” tőketörlesztésének megkezdése miatt. Ugyanakkor folyamatosan csökkennek a vállalkozások, ingatlan tulajdonosok és gépkocsi üzemeltetők nehezedő
helyzete miatt a városi büdzsé adó bevételei.
És ez még nem elég! Az amúgy sem könnyen
kezelhető helyzetet esetenként tovább nehezíti
és bonyolítja a képviselő testületünk konstruktívnak ritkán nevezhető Balsai-Bíró-Tóthné
(folytatás az 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

alkotta „ellenzéki” hármasa. Ennek ellenére
2011 év során folyamatosan megőrizte önkormányzatunk a város és intézményeinek működő képességét! A hitel törlesztési kötelezettségeinek minden esetben időben eleget tett településünk, folyamatosan fenntartotta fizetőképességét a külső szolgáltatók és a munkavállalók (köztisztviselők, közalkalmazottak)
irányába. A közel 300 millió forintos Egészségügyi Központ beruházás sikeres lebonyolítása mellett a hatékony működés eredménye, hogy több kisebb felújítást és karbantartást is sikerült elvégezni Füzesabony közintézményeiben, közterületein - nem veszélyeztetve ezzel a település gazdálkodását. Elkezdődött a helyreállítása a Laminéék által 42 millió
forintért a „telepi” sporttelepre kiásott gödör
állagú torzónak, valamint a „falusi” részen található Zrínyi úti ÖNO-nak. Hamarosan a Tu-

rul úti volt orvosi rendelők romeltakarítására
és részleges felújítására is sor kerül. A Gimnázium volt kollégiumában lesz a tervek szerint
végleges formájában a XXI. század követelményeinek mindenben megfelelő Idősek Napközi Otthona.
Sajnos, nem elég az a sok külső – belső negatív hatás, ami a leírtak alapján is nehezíti a
város vezetésének és Füzesabony lakosságának napjait. Van egy (kettő) „bukott képviselő”, aki nem tud sorsába továbbra sem beletörődni és folyamatosan valótlan állításokkal, esetenként hazugságokkal próbálja magára felhívni a figyelmet – nem sok sikerrel! A
„Fürkésző” sok esetben gusztustalan, minősíthetetlen hangvételű bejegyzései annak moderátorát, „cipót” (K.Gy.) minősítik! Városunk
józan gondolkodású lakosságát azonban nem
sikerül megtéveszteni, hiszen aki itt él közöttünk, az látja és nap mint nap tapasztalja a füzesabonyi valóságot!
Mint ahogy az egész ország, így az abban
élő lakosok és ott működő vállalkozások, önkormányzatok is nagyon nehéz helyzetben
vannak a legtöbben. Orbán Viktor éppen lapzártánkkor tett olyan kijelentést, hogy 2012-t
túl kell élnie Magyarországnak! E közben elkezdték a köztársasági költségvetést „ezerrel” átdolgozni és készülnek „nagyjaink” az

IMF-el történő mielőbbi tárgyalásra is. Komoly üzenete van ezeknek a történéseknek
hölgyeim és uraim, de erről majd a „még szűkebb esztendőben” – jövőre olvashatnak a Füzes Krónika hasábjain! Egyenlőre az aggodalmon túl nem marad más, mint bízni abban,
hogy sikerül átvészelnünk az előttünk álló nehéz időket, hiszen egyszer biztosan könnyebb
lesz – persze ezért helyt kell állnia mindenkinek a maga területén és szükség lenne az eddigi széthúzás helyett véleményem szerint egy
totális társadalmi összefogásra a cél érdekében, mivel az ugyebár egyébként is szentesíti az eszközt – az ismert bölcs mondás szerint!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület,
valamint a Füzes Krónika szerkesztősége nevében Váci Mihály magasztos gondolataival
kívánok békés, boldog Karácsonyt és a várható gondok – bajok ellenére mégis egy eredményekben gazdag, sikeres, Új Esztendőt Tisztelt
Olvasóinknak! BÚÉK 2012!!!
Váci Mihály – Még nem elég! (részlet):
„Nem elég a jóra vágyni: a jót akarni kell!
És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!
A jó szándék kevés! Több kell - az értelem!
Mit ér a hűvös ész?! Több kell - az érzelem!
Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély,
Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj!”
Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

Hogyan képviselem a Parlamentben a
Füzesabonyban élő embereket?
Dr. Sós Tamás országgyűlési képviselő, az
MSZP megyei elnöke a Füzes Krónika olvasói
és Füzesabony polgárai előtt közismert személyiség, hiszen gyakran megfordul településünkön és lapunk hasábjain keresztül is többször
szólt már városunk lakosságához. Arról kérdezem képviselő urat, hogy miként képviseli a
Parlamentben a füzesabonyiakat?
Igyekszem közvetlen kapcsolatot kialakítani az itt élőkkel. Többen kerestek meg ügyesbajos dolgaikkal annak ellenére, hogy megválasztott kormánypárti képviselője van a térségnek. A legnagyobb arányban – több mint 500
módosító indítványt írtam alá magam és képviselőtársaim a Munka Törvénykönyvéhez. Felháborítónak tartom, hogy a munkavállalókat kiszolgáltatott helyzetbe hozzák, a szakszervezeteket és az érdekvédelmet ellehetetlenítik. A
31-es és 33-as utak és a környező úthálózat felújítását, fejlesztését folyamatosan napirenden
tartom. A nyugdíjas vasutasok, de más idős emberek problémáit is állandóan szóvá teszem. A
kisegzisztenciával rendelkező emberek érdekéért igyekszem kiállni. A 750 éves Füzesabonyt
a gondok ellenére optimista emberek lakják. A
8500 lakosú település önkormányzata 2 milliárd forintból gazdálkodik. Az önkormányzat jelentős foglalkoztató, háromszázan dolgoznak
az intézményhálózatban.
Mit vár Dr. Sós Tamás 2012-től és képviselő úr szerint mire lenne a legégetőbb szükség
Füzesabonyban a helyi adottságokra – ugyanakkor az ismert gazdálkodási nehézségekre is
tekintettel?
A 2012-es esztendő a FIDESZ-KDNPkormány jóvoltából komoly megszorítások2

kal fog járni. Az utolsó közösségszervező erő
az önkormányzatok, nagyon nehéz helyzetbe
kerülnek majd. Sajnos a fejlesztések az ígéretek ellenére a mostani kormány alatt leálltak.
Az valósul meg, ami még a Bajnai-kormány
alatt elindult. Magam is támogatom az itteni
idősek otthonának kialakítását, fejlesztését. A
belvízrendezés régi terve a városnak. A Rákóczi út felújítása sem várhat sokáig. A mentőállomás helyzetének rendezése is fontos feladat. A szakrendelő az előző kormány időszakában valósult meg. Azt tapasztaltam az itteni
vezetőkkel történt megbeszélések során, hogy
felkészültek a polgármester úr, Gulyás László
vezetésével a nehéz időszak kezelésére. Most
volna szükség igazán támogatni a kistelepüléseken a szociális szövetkezeteket, ami az előző kormányzat alatt elindult. Ez a mostani
közmunkarendszer csupán „kirakat”, amit pedig tesz a kormány ezen a területen is, az nem

oldja meg a problémát. Munkahelyeket kellene teremteni. Ilyen körülmények között nagy
dolog, hogy Füzesabony város önkormányzata ura a helyzetnek.
Köszönöm az interjút Képviselő Úr! Utolsó kérdésem Önhöz, hogy mit üzen 2011 végén
városunk polgárainak?
Békés boldog ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok Füzesabony valamennyi lakosának!
Wenczel Árpád

Gyászhír
Nem sokkal 70. életévének betöltése előtt, 2011. november 9-én éjjel betegségben elhunyt a füzesabonyi választókerület 1994-2002
évek két választási ciklusának országgyűlési képviselője – dr. Molnár János. Nem régen még Sarudon és később Dormándon találkoztunk személyesen – nyugdíjasként is tele volt energiával, tervekkel,
elképzelésekkel.
Az ÖFE ezúton is részvétét fejezi ki a gyászoló családnak!
Nyugodjon békében!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
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IV. Füzes Fesztivál
2011. szeptember 3-án szikrázó napsütés köszöntött városunkra, mintha az időjárás is
érezte volna, hogy e szép nyárbúcsúztató őszi
napon ki kell tennie magáért, mert egy jelentős esemény közeleg Füzesabony életében! Az

Összefogás Füzesabonyért Egyesület által hagyomány teremtő jelleggel 2008. szeptember
13-án útjára indított Füzes Fesztivál az eddigi
legszélesebb összefogással, több helyi és környékbeli civil szervezet közreműködésével és
(első ízben) Füzesabony Város Önkormányzatának támogatásával került megrendezésre
az ezúttal már kicsit szűknek bizonyult Rákóczi úti Házasságkötő Terem előtti dísztéren és
annak környékén. Egyesületünk lelkes csapata – mint szervező, illetve a városi sport és kulturális nap koordinátora - már június végén elkezdte az előkészületeket. Célunk elsődlegesen 2011-ben is a szűkebb pátriánk civil szervezeteinek – egyben értékeinek - bemutatása,
megjelenítése volt az érdeklődők népes tábora
– Füzesabony lakossága – előtt, politikai hovatartozástól, kortól, nemtől függetlenül!
Kellemes zeneszó mellett reggeltől folyamatosan, gomba módra nőttek ki a földből a
sátrak, felépült a sürgő és az ugráló vár is a

gyerekek nagy örömére. Egyre több kíváncsiskodó állt meg, hogy körül nézzen, ahogy sorra
benépesülnek a pavilonok, kiállító helyek, megszépül a színpad.
Dél körül kezdtek érkezni a résztvevők. 14 órakor, első ízben nyitotta
meg a „városi nappá felnőtt” Füzes
Fesztivált városunk polgármestere –
Gulyás László. Beszédét követően a
békét jelképező és Füzesabony 750
éves évfordulóját köszöntő galamb
röptetésre került sor, majd a helyi tűzoltók színvonalas bemutatója kápráztatta el az idén is az őket körülvevő tömeget. Mellettük a Rendőrség szimulációs padján próbálhatták ki a bátrabbak, mit jelent adott esetben egy ütközés. A dísztéren sorra követték egymást a plakátokon és a Füzes Krónika hasábjain is feltüntetett színvonalas produkciók, a
Könyvtárban pedig Antal Éva festményeit tekinthették meg az oda látogatók. Míg kint a
forgatagban megint volt főtt kukorica, cukorka, büfé a sok látványosság mellett, addig az
Ámorban az ÖFE lelkes kis csapata minden
fellépőt üdítőkkel és ínycsiklandó székely káposztával, valamint finom süteményekkel látott vendégül. Volt zene, tánc, karate és kutyás bemutató - sőt, még kisállat simogatás is.
A civil összefogás jeléül több olyan közreműködőt is köszönthettünk, akik eddig még soha
nem léptek fel a Füzes Fesztiválokon. Természetesen sok régi ismerős is megtisztelte ezúttal is produkciójával rendezvényünket. A gyerek szépségversenyre még a tavalyinál is többen neveztek be és nyertek értékes ajándékokat. A IV. Füzes Fesztivált a Casablanca zenekar élő koncertje zárta az estébe nyúló utca bálon 22 órakor.

A rendet és biztonságot a korábbi fesztiválokhoz hasonlóan egész nap a Füzesabonyi
Polgárőr Egyesület biztosította, míg a hangosítást Dj Grékó szolgáltatta. Köszönet a program részvevőinek, önzetlen segítőinek, támo-

gatóinak! E városi nap az idén azt jelképezte,
hogy a civil értékek, jó ötletek, nem kevés leleményesség, sok jó szándékú ember együttműködésével - összefogásával a szűkös anyagiak mellett is megvalósítható az, hogy Füzesabony polgárai együtt tölthessenek el egy kellemes délutánt – feledve napi gondjaikat, bajaikat, problémáikat! Végül, de nem utolsó sorban köszönöm az ÖFE tagjainak több hetes, illetve szombati egész napos oda adó munkáját!
Nélkülük 2011-ben sem került volna megrendezésre a IV. Füzes Fesztivál! 2012-ben jön a
folytatás!
Wenczel Árpád

Egy igaz történet gondolatébresztőnek….
Jó néhány évvel ezelőtt a Seattle – i
paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind
mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak
a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva),
de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében. A nagy igyekezetben egy-

2011 december

1. Matteo-Champion
2. David Guetta-Titanium
3. Peat JR-Mint a madár
4. Michael Telo-Ai Se Eu Te Pego
5. Bingo Players-Cry
6. Carlprit feat. MadonnaShake that boom boom
7. Janicsák Veca-Labirintus
8. Pitbull-Rain over me
9. Snoop Dogg & David Guetta-Wet
10. Adele-Someone like you

Dj Grékó
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szer csak, az egyik fiú elesett az aszfalton és
jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző is halotta a sírást, lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és visszafordult… Mindegyikük! Az egyik
dawn-kóros leány leült mellé, megpuszilta,
majd megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát.
Aztán mind a kilencen összekapaszkodtak és
együtt sétáltak át a célvonalon. A stadionban
pedig a nézők fölálltak és percekig tapsoltak.
Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet. Hogy miért? Mert valahol
legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az
egymás felett aratott győzelem…
Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár,
hogy nekünk le kell lassítani. Egy gyertya nem
veszít semmit, ha lángjával meggyújt egy másikat.
Ezek a mondatok egyszerűek, maguktól értetődőek és nincs nagy jelentőségük, de néhanéha nem árt elolvasni őket, ha egyébként tisztában is vagyunk mind ezzel. Gyakran túlságosan elmerülünk abban,amit csinálunk…És
közben elfelejtjük,miért is csináljuk!
Szekeres Jánosné

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

Király Pizza
Étterem

igényesen kialakított környezetben, folyamatos akciókkal várja
minden kedves itt fogyasztó
vendégét.
A helyben fogyasztók most
10 % kedvezményt kapnak
meghirdetett árainkból!
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A téli ünnepkör jeles napjai,
téli népszokások
Miklós (december 6.): Szent Miklós püspök a
keleti egyház legtiszteltebb szentjei közé tartozik. Miklós püspök jótéteményeiről vált nevezetessé. Ő lett a halászok, révészek, vízimolnárok, a folyók mellé települt magyarországi bencés apátságok védőszentje. A hagyományokban
két arcú Mikulás él: egyik a szent püspök legendájával összefüggő, éjjel titokban ajándékot
osztogató jóságos öregember, a másik a számon kérő, felelősségre vonó szerepet magára
öltő alak. Az ajándékozó piros Mikulás falvainkban kb. 50 éve terjedt el hazánkban.
Luca napja (december 13.): Kevés olyan
jeles napunk van, amelyhez annyi hiedelem és
szokás kapcsolódik, mint a Luca naphoz. Az
év legrövidebb napja, egyúttal a téli napforduló kezdete. Luca napja asszonyi dologtiltó
nap volt, arra irányult, hogy segítsék az aprójószág termékenységét, elűzzék a gonosz, ártó
hatalmakat, távol tartsák a rontást, megelőzzék a bajt.
E naphoz köthető bizonyos női munkák
tiltása, - pl. tilos szőni, fonni, varrni, mosni, mert aki ezt megszegte, Luca megbüntette- termékenység varázslás, házasság-, halál,
időjóslás és a lucaszék készítése. Ekkor kezdtek hozzá a férfiak a Luca-szék elkészítéséhez,
amelynek minden egyes darabját más-más fából faragják ki úgy, hogy éppen karácsonyra
legyen kész. Ekkor elmegy az éjféli misére,
ott megismeri a falu boszorkányait. Utána menekül haza, mert a boszorkányok széttépnék.
Ezért a legjobb, ha mákor szór el az úton, mert
a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni,
így nem érik utol.
Karácsony (december 24.): Számos hiedelem fűződik e naphoz. Ezek többnyire még
a kereszténység előtti időkre nyúlnak vissza,
azaz a téli napfordulóval kapcsolatos mágikus
eljárások, amelyek mára keveredtek az ünnep
keresztény elemeivel.
Nagyon népszerű karácsonyi szokás volt
a kántálás és a betlehemezés. Pásztorjátékban megjelenítik Jézus születésének történetét. A betlehemezők általában férfiak, esetleg
gyerekek. Egy fából, papírból készült betlehemet visznek magukkal, melyben a szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat ábrá-

gények alig várták, hogy korbácsolni mehessenek. Sok helyen vesszőből font korbáccsal
csapkodták a lányokat, hogy egészségesek és
szépek legyenek.
Szilveszter (december 31.)- Január – 1.:
Szent Szilveszter pápa ünnepe. A legenda szerint Szent Szilveszter pápa fogta el azt a borzalmas tengeri szörnyet, aki el akarta pusztítani a világot. Minden országnak megvannak a
maga szilveszteri hagyományai. Este óévi hálaadást tartanak a templomokban. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja, hogy biztosítsa a következő évre az emberek egészségét, szerencséjét, bő termést, az állatállomány szaporaságát. A népi kalendárium szerint a szilveszter és az újév első napjával összefüggő szokások, hiedelmek mindkét napra érvényesek. Az éjféli zajkeltésnek a
célja az ártó, rontó erők távol tartása, továbbá,
hogy mindenki felébredjen és az új esztendőben szorgalmasan dolgozzon.
Az újévi szokások nem változtak az idők
folyamán: még mindig úgy tartják, az év első
napja döntő szerepet játszik abban, hogy milyen szerencsénk lesz az új évben.
Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát,
Sok örömet minden házba,
Boldogságot hazánkba!

zolják. A játék része a bekéredzkedés, a háziak
köszöntése, a születéstörténet felidézése és az
adománygyűjtés. A pásztorok a köszöntőkért
cserébe bort, cipót, kolbászt, pénzt kaptak.
Karácsony napja (december 25.): Ez a nap
a hagyományos paraszti életben is a család ünnepe volt. Mint minden nagy ünnep, ez a nap
munkatilalommal járt. Sok helyen még az állatok alól sem takarítottak, nem fésülködtek,
nem főztek, nem kértek és nem adtak kölcsön,
a hamut sem vitték ki, - nehogy kivigyék a
házból a szerencsét, csakis a legszükségesebb
munkákat végezték el.
A néphagyományban szinte mágikus erőt tulajdonítottak a karácsonyi asztalnak. Az ételek
közül azokat részesítették előnyben, amelyek
a bőséget, a jó termést szimbolizálták. A karácsonyi asztalon fontos szerepet tulajdonítottak
az egész kenyérnek, hogy egész éven át legyen
majd kenyér az asztalon. Azért, hogy a család
mindig összetartson, a kalácsból, almából az
első falatokat szétosztották egymás között.
Karácsony napja (december 26.): RegöNagyné Váradi Anna
lés- ilyenkor a gyermekek, legények vagy felnőtt férfiak házról-házra menve bőséget, boldogságot kívánnak a következő évre. A karácsonyfa állítást német 2011 november végén ünnepelte az Összefogás Füzesabonyért
protestáns szokásnak Egyesület az 5. születésnapját.
Az ünnepélyes közgyűlésen elsőként a tisztújítást tartottuk meg.
tartják, amely hazánkba a Monarchia idején Ez alapján az elkövetkezendő 5 évre az ÖFE elnöke továbbra is
került be, és az 1920- Wenczel Árpád, alelnöke Márkus Róbert Zsolt, míg titkára Nagyné
1930-as években terjedt Váradi Anna, pénztárosa Fekete Józsefné, az 5. elnökségi tag pedig a
el. Az ajándékozás szo- Füzes Fesztiválok egyik állandó fő szervezője - Gál József lett. Az elkása még későbbi kele- nökség megválasztását követően kiértékeltük az elmúlt időszak gaztű, amely a szeretet adá- dálkodását, fejleményeit, eseményeit, felidéztük az irodalmi kávéhásának szimbolikus jel- zak forró hangulatát és az eddigi négy Füzes Fesztivál történéseit, valamint a 2010-es önkormányzati választáson elért elsöprő sikerünket.
képe.
Aprószentek nap- Emlékeztünk a 2006-os alapításunk viharos időszakára, amikor 11-en
ja (december 28.): He- létrehoztuk az Összefogás Füzesabonyért Egyesületet! Azóta terméródes tömeges gyer- szetesen történt számos személyi változás. Sajnos „Koncz Öcsi” már
mekgyilkosának az em- többé nem lehet közöttünk! Míg néhányan háttérbe vonultak lelkes
lék-napja. Mivel akkor kis csapatunkból, addig jelentős számban kerestek meg bennünket és
kisfiúk estek a szenve- csatlakoztak új tagként, valamint pártolóként egyesületünkbe telepüdés áldozatául, most a lésünk lakosai közül! Mint ahogy gyakran említem, az ÖFE-t lehet
lányokon volt a sor. Ap- szeretni, vagy nem szeretni – az azonban tagadhatatlan, hogy Füzesrószentek hajnalán a le- abony egyik legismertebb civil szervezetévé nőtte ki magát pár év
alatt egyesületünk!
A hivatalos részt követően estébe nyúló baráti beszélgetésen kötetlen formában ünnepeltük az 5.
születésnapunkon túl az Adventet
és a Karácsonyt, valamint búcsúztattuk az Ó Esztendőt.

5 évesek lettünk!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
Békés, Boldog Karácsonyt
és a lehetőségekhez képest
Sikeres Új Esztendőt kíván Füzesabony
minden polgárának! BÚÉK 2012!!
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