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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

A nőknek megvan az a képességük Balzac szerint, hogy egyetlen
szempillantás alatt mindent meglássanak. „Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. „ – állította
Wagner. Sok költőt valamint zeneszerzőt ihletett meg a szeretett nő
gondolata. Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban
csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat
osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek hazánkban is. Ezen a napon és szerencsés esetben az év többi, 364 napján is tisztelgünk - mi férfiak – a Hölgyek
előtt. Virággal kedveskedünk a köztünk lévőknek és a szeretet, valamint az emlékezés virágait helyezzük el azon lányok - asszonyok
sírjánál, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk! Wenczel Árpád

TISZTELT HÖLGYEK! KEDVES
LÁNYOK, ASSZONYOK, NAGYMAMÁK!

Mit jelent számomra a NŐNAP?
Ezen a napon eszembe jut, hogy
a nők régen milyen helyzetben
voltak, mennyire küzdeniük kellett az egyenlőségért. Ma már
jobb sorsunk van, teljes értékű
munkaerők lehetünk, akár anyaként, vezető pozícióban is megálljuk a helyünket, és úgy érzem,
elismernek minket férfitársaink.
Bár a nőnap számomra nem egy
szál virágot jelent, mégis kedves dolognak tartom ezt a hagyoHosztafi Amanda
mányt.

Nőnapi köszönet a
Feleségnek
Köszönöm Drágám, a meleget. A fát ugyan
én hasogatom, én hordom be, de a tüzet
Te gyújtod meg, és Te táplálod. Köszönöm
Drágám a hajnali keltegetést, rám csak az a
feladat marad, hogy elalvás előtt felhúzzam
Neked a vekkert. Köszönöm Drágám a reggeli rántottát. Te sütöd, Te tálalod, én csak
a tojást szedem össze a tyúkólban. Köszönöm Drágám a vasalt inget. Te mosod, Te
vasalod, én csupán a villanyórát kapcsolom
vissza, amikor minden gép egyszerre megy.
Köszönöm, hogy mikor felöltözöm, megsimítod rajtam a ruhát. Tudom, hogy nincs
ott se gyűrődés, se folt, csak lesöpörsz ró-

A MÁRCIUS 8-I NEMZETKÖZI NŐNAP
ALKALMÁBÓL EGY KÉPZELETBELI
CSOKOR VIRÁGGAL
KÖSZÖNTÖM
ÖNÖKET - A MAGAM
ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS
FÜZESABONYÉRT
EGYESÜLET TAGJAINAK
NEVÉBEN!

Wenczel Árpád ÖFE elnök

lam egy ártatlan, rám pöttyintett átkot. Köszönöm Drágám a tisztaságot. Nem csak a
padló, a szőnyeg, a függöny tisztaságát, de
a szívem tisztaságát is, mert a szavaiddal Te
űzöl el belőle minden ártó gondot. Köszönöm Drágám a tavaszt. Tudom, hogy nem
Te forgatod az idő kerekét, de Te ültetted az
ablak alá a krókuszt, amely sárga virágjával a tavasz jöttét most nekem bejelenti. Ebben nekem csak annyi a részem, hogy ős�szel a földet a kedvedért felástam. Köszönöm Drágám a szívem tisztaságát is, csak
Veled szép a Világ.
Szalóczi Géza

Pékségben jártunk
„Összefogás a Füzes Tanodáért” TÁMOP3.3.9.C-12-2012-0160 című projekt keretében 2014. február 1-jén szombaton – pályaorientációs foglalkozás keretében – meglátogattuk városunk egyik méltán elismert, finom
kenyeréről, péksüteményiről és cukrász készítményeiről híres üzemét, a LASKÓ Sütőipari és Kereskedelmi Kft-t.
Régen úgy mondták, hogy a kenyér az
élet. Az elmúlt évtizedekben alaposan átalakultak táplálkozási szokásaink, de a kenyér
továbbra is meghatározó táplálékunk maradt.
Pék nélkül nincs kenyér, a pékekre tehát mindig szükség lesz. A pék korán kel, melegben
dolgozik, – sokszor nyáron 45-50 °C-ban –,
viszont naponta láthatja (és szagolhatja)
munkája eredményét, a szép kenyereket, az
illatos kalácsokat és péksüteményeket! Azt
mondják, ha a péknek van sütnivalója, mindig megvan a maga kenyere. Még a búzamagból kenyér lesz, hosszú úton halad át, ennek az útnak utolsó állomását kaptuk ajándékul a füzesabonyi pékségben Gulyás Gábor
pékmestertől és kollégáitól.
Tajcs Gabriella a LASKÓ Sütőipari és
Kereskedelmi Kft. cégvezetője adott rövid
ismertetést a Füzesabonyban működő cégről.
Sütőüzemünk jelenlegi helyén és formájában 1995-től, az A-Z TOPKER Kereskedel-

mi Kft. üzemeltetésében kezdte meg működését. Célja a vállalkozás megyénkben található bolthálózatának cukrász- és
péktermékekkel való ellátása volt. A LASKÓ Sütőipari és
Kereskedelmi Kft. 2001-ben átvette az üzem működtetését, s
megtartva a kiskereskedelmi
egységeket ellátó szegmensét,
bővítési törekvései célirányába
már a közétkeztetést végző intézmények és a megyében található, saját üzemmel nem rendelkező cukrászdák és kávézók ellátását helyezték. Az alapítók hagyományőrző szemléletét folytatva ismert, kiváló hazai alapanyagból készített termékeinket kiválóan képzett szakemberek készítik, kik eközben a területi sajátosságokat
is megőrző szaktudásukat, szakmáik fortélyait egyre több diák részére oktatják, mind
a cukrászati, mind a péküzemi vonalon. Településünk több rendezvényén is kóstolhatták
már a füzesabonyi lakosok az üzemünkben
készült süteményeket, illetve a városközpontban található COOP ABC polcain is dolgozóink keze-munkáját dicsérő árucikkekkel találkozhatnak. A helybéli családok asztalain
nap, mint nap megtalálható a nálunk készült

Farsang
A farsang január 6-tól, azaz vízkereszt
napjától hamvazószerdáig tartó időszak.
A farsangi időszak hossza változó, hiszen
annak zárása a húsvéthoz kötődik; hamvazószerda ugyanis a húsvétot megelőző 40
napos nagyböjt kezdetét jelöli. A farsang
utolsó napja húshagyókedd, ezen a napon
jelképesen búcsúztatják a telet és a farsangi mulatságok időszakát. Ez a farsang farkának utolsó napja.
A farsang legősibb gyökereit vizsgálva
eljutunk a pogány szokásokhoz, mint például örvendezés a tél elmúlásának, a termékenység ünneplése és a tavaszváró rítusok elvégzése.
Magyarországon a farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg, ez a télbúcsúztatás és tavaszvárás, a hangos mulatozás, a tréfálkozás, a párkeresés és az udvarlás időszaka. A magyar szokások több
kultúra jegyeit hordozzák magukon, kiemelten német, olasz és francia jelleget
vettek át elődeink.
A farsangi maszkok felöltéséből, és az
úgynevezett farsangi alakoskodásból nőtte ki magát a magyar népi színjátszás: az
embereknek megtetszett, hogy a maszkok
segítségével tipikus alakokat, állati formákat ölthettek magukra, és különféle jeleneteket játszhattak el, így kialakultak a dramatikus játékok.
Nevezetes, szintén a farsangi időszakhoz kötődő népszokás a mohácsi busójárás. A busójárás idején, Mohács főterén
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egy óriási máglya körül táncolva és mulatozva megünneplik a farsangot, majd a máglyára helyezett koporsó elégetésével jelképesen eltemetik a telet, búcsúztatják a hideg
évszakot.
Napjainkban talán kevesen ismerik a farsang történetét és a
régi hagyományokat,
az álarc és
a jelmezbebújás azonban ma is divatos – nem csak
a gyermekek körében. A farsangi bálok jelmezversenye meghatározó élmény a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindenki tündérré, királylánnyá, vagy szuperhőssé
válhat, belebújhat
kedvenc
mesehősének
bőrébe, ilyenkor a felnőtt is
kiszakadhat a
szürke hétköznapokból, és
egy csodás világban érezheti magát.
A farsangot nem csak a jelmezek teszik
különlegessé, hanem a finom nassolnivaló is,
a farsangi fánk.
Hosztafi Amanda

kifli, zsemle, fehér kenyér, foszlós kalács, s
nagyörömünkre szolgál, ha egy-egy családi
összejövetel, mint egy születésnap, ballagás
vagy esküvő alkalmával süteményeink hozzájárulhatnak a rendezvény sikeréhez. Reméljük, hogy még sok éven át dolgozhatunk az
Önök megelégedésére.
A Tanodában változatos foglalkozások
színesítik a gyermekek mindennapjait. Hétfőtől péntekig szaktanárok, négy területen,
egyéni fejlesztésben részesítik a tanulókat.
Szombaton szabadidős foglakozások vannak, így érdeklődő gyermekeinkkel és pedagógusainkkal az egyesület vezetőjével, jó
két órás betekintést nyertünk a pékség életébe. A munkavédelmi előírásoknak megfelelően, beöltözve léptünk be a helyiségbe. Valami különlegesen finom vanília illat érződött
a levegőben. Vártak minket, kedvesen kalauzoltak végig, a termékek megszületésének állomásain: a liszt gépi szitálásán keresztül az
anyagok dagasztógépbe kerülésén át, a hőmérséklet biztosította fortélyokon, a kelesztő
helyiségtől egészen a kemencéig. Beavatást
nyertünk egy hivatásba, ami a szakma szeretetéből, kiváló ismeretéből áll. Jó fizikumú,
hatékonyan és kitartóan dolgozó emberek tulajdonsága ebben az üzemben. A gyerekek
tátott szájjal nézték Gábor bácsi kézügyességét – aki szakoktatója is ennek a szép szakmának. Készültek a sokfonatú kalácsok, briósok, kiflik, zsömlék, kenyerek a keze nyomán, alig tudtuk szemmel is követni. Biztatására pogácsát szaggattak a gyerekek, sütőlemezre rakták, tojással kenték, sajttal szórták
meg. A látogatás végén hazavihettük az általunk „készített” kisült pogácsát, éhen nem
maradtunk, hiszen frissen sült kakaós csiga is várt ránk. Sok olyan ismerettel gazdagodtunk, amelyek eszünkbe sem jutnak akkor, amikor a boltok polcáról leemeljük a kenyeret. Az ismeretei és tudása mellett Gulyás
Gábor pékmester hitelességét a szakma iránti
elkötelezettsége, szeretete is mutatta.
A gyerekek figyelemmel és érdeklődéssel
hallgatták a bemutatót. Megismerték a pék
szakma szépségeit, és nehézségeit. Még egy
érdeklődő tanulónk is akadt, aki szeretné ezt
a szakmát választani, mert nagyon elnyerte
a tetszését. Jó volt itt lenni! Mindannyiunk
nevében szeretném megköszönni a lehetőséget, Tajcs Gabriellának a LASKÓ Sütőipari
és Kereskedelmi Kft. cégvezetőjének, hogy
ilyen jól működő csapat munkájába kukucskálhattunk be!
Takácsné Szigeti Ilona projekt pszichológus
2014. MÁRCIUS 7.

Negyedszázada város Füzesabony
Az ünnep kapcsán dióhéjban emlékezek a település történetében nem mindennapi eseményről. Milyen változások vezettek a várossá nyilvánításhoz és azt követően a különböző színű önkormányzatok, hogyan éltek a lehetőséggel? Tárgyilagosan és politikamentesen az alábbi visszatekintésem a teljesség igénye nélkül nyújt kitekintést a Füzes
Krónika olvasóinak.
Várossá válás korszakai:
(1945-1970): A telepi és a falusi részen új
általános iskolák épültek. Elkészült a Gimnázium 1963-ban, majd kibővítették a képzést Postaforgalmi Szakközépiskolai osztályokkal. 1969-ben kezdte meg működését
Mátravidéki Féművek Füzesabonyi Gyáregysége. 1970-ben indult meg a zeneiskolai
képzés a községben. Jelentős volt a zenei élet
másik képviselete is. Az ÁFÉSZ Tinódi Kamarakórusa szintén 1970-ben alakult. Számos országos és nemzetközi dalos verseny
elismeréseivel büszkélkedhettek.
(1970-1980): Megépült a központi „nagy”
ABC. Helyi fiókot nyitott az OTP, valamint
a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet.
Megkezdte működését a Heves megyei
Vízmű Füzesabonyi Kirendeltsége. Megépült
a víztorony. Az Ifjúság és az Egyetértés úton
elkezdődtek a társasházi lakások építései.
(1980-1990): Ettől az időponttól kezdve
képviseltették magukat különböző biztosító
társaságok. A vasúti aluljáró 1987-ben került
átadásra, biztosítva ezzel a két településrész
közötti biztonságos közlekedést. Megépült
az új Városi Könyvtár 1987-ben. Gyógyszerszoba épült a telepi részen.
Befejeződött a Vasútállomás épületének a felújítása, műemlékké nyilvánították
1989-ben.

(1990-2000): Az egyik legnagyobb beruházás ekkor valósult meg, felépült az Egészségügyi Központ. Ekkor indult a benzinkút
a város határában. A sportszeretők nagyon
örültek a Sportcsarnoknak, amit 1995-ben
adtak át. Kiépült a gáz, illetve a kábel televízió hálózat a 90-es évek első felében. Néhány
évvel később adták át az új vasúti posta épületét. A szennyvízhálózat átadására 1998-ban
került sor. Felújításra kerültek az utak, megszűntek a városban a földutak. Szolgáltató egységek kezdték meg a működést, gyárak telepedtek meg. (Duropack, Fenstherm
stb.).A Piaccsarnok elkészült. A Gyógyszertár előtti tér is rendbe lett hozva (artézi kút, I.
világháborús emlékmű és környéke).
(2000-2010): A Városi Bíróság új épületbe költözött. Több élelmiszer bolt és más szolgáltató egységek kezdték meg a működést. Az
OTP és a Takarékszövetkezet új épülettel bővült. A Széchenyi István általános iskola megújult. Közpark és játszótér létesült a falusi részen. A telepen az iskola mögött játszóteret
alakított ki az önkormányzat. A Hétszínvirág
óvoda tetőszerkezete megújult, előtte parkolók létesültek. A Szabadság út teljes hosszában felújításra került. Új orvosi rendelő létesült a telepen. Több járda megújult. Mindkét
ravatalozó épülete és a kerítések rendbetétele
megtörtént. A házasságkötő terem és az előtte lévő tér megújult. A Remenyik Zsigmond
Gimnázium nyílászáróinak cseréje és a külső
fal szigetelése megvalósult. A focipályán műfüves pályák létesültek.
Közigazgatási változások: Füzesabony
1970-től nagyközség volt, majd 1983. deBocsi János
cember 31-én megszűnt, mint járási székhely.
1984. január 01-től váSzalóczi Géza országgyűlési képviselő
rosi jogú nagyközség

Valentin napi diszkó

2014. február 15. éjjelén fantasztikus hangulatban zajlott le a telt házas, Valentin napi retro buli a Márka presszóban. A „szuper” közönség szórakoztatására napjaink
diszkó nótáit Wenczel Ádám (DJ.
GRÉKÓ) keverte, míg a 80-90-es
évek zenéinek legnagyobb sikereit jó magam válogattam és játszottam le.
Wenczel Árpád

Tanodásaink Budapesten jártak
Az „Összefogás a Füzes Tanodáért” TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0160
című projekt újabb kiemelt eseménye 2014. március 1-jén, szombaton
volt, amelynek keretén belül
diákjaink egy tartalmas kiránduláson vettek részt Budapesten, ahol egyebek mellett a Csodák Palotáját és a
Budai Várat is megtekintették a gyerekek. Bővebben
erről a Füzes Krónika következő számában tájékoztatjuk
majd Tisztelt Olvasóinkat.
Wenczel Árpád
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lett, 1989. március 01-től városi rangot kapott. 1996-tól kistérségi központtá vált, majd
2013-tól ismét járási székhely rangot kapott.
A várossá nyilvánítás kapcsán 1989. március 23-án ünnepi ülést
rendeztek településünkön annak apropójából, hogy 1989. március 1-én a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa ettől az időponttól várossá nyilvánította
Füzesabonyt. Dr. Bocsi
József, a városi tanács
elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket. Az ünnepség szónoka dr. Varga Miklós államtitkár
emelkedett ezután szólásra és méltatta Füzesabony város lakóinak áldozatos munkáját,
amely a várossá nyilvánításhoz vezetett. Ezt
követően átnyújtotta dr. Bocsi József tanácselnöknek az Elnöki Tanács oklevelét e jeles
eseményről, aki hangsúlyozta köszönő szavaiban: „A születés mindig örvendetes esemény. Különösen azért, mert az itt élők munkájuk gyümölcsének tekintik. Aláhúzta, hogy
igyekeznek beilleszkedni az ország és a megye vérkeringésébe az új szerepkörük szerint.
A tennivaló nem kevés, mert vannak lemaradások, akár az utak állapotát, akár a szolgáltatást, akár a közművelődést nézzük. Az igények már megfogalmazódtak, közös erőfeszítések kellenek a kielégítésükhöz”.
Az elmúlt 25 év azt bizonyította, hogy
bár ezek az erőfeszítések olykor - olykor, ha
meg is csorbultak, de a fejlődési irány maradt az a negyedszázaddal ezelőtti irányvonal mentén. Isten Éltesse Füzesabony várost
25. életévében!

jelölt szeretettel meghívja Önt
a Füzesabonyi Művelődési Házban
2014.március 20-án, csütörtökön, 18:00 órától
megtartandó

HAT ÓRAI TEA

című rendezvényére, melyen fellépnek:

Nádasy Erika,

a Miskolczi Nemzeti Színház színművésze,

Szél Anikó,

a Babszem Jankó Gyermekszínház színművésze,

Sztaniszlav László,

az Adáshiba Színjátszó csoport színművésze.
Házigazda:

Szalóczi Géza

A rendezvényen operett-részletekkel,
vidám jelenetekkel, slágerekkel
szórakoztatjuk kedves vendégeinket!
Békebeli estét tervezünk, politikáról szó sem esik!
Játsszuk együtt azt, hogy egy
normális országban élünk!
A belépés díjtalan.

(x) Fizetett politikai hirdetés
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25 éve város Füzesabony
(1989. március 1. – 2014. március 1.)

Tisztelt Olvasó! 25 évvel ezelőtt mi,
füzesabonyiak nagy izgalomban voltunk
azért, hogy vajon sikerül-e településünknek
és az akkori vezetőknek kiérdemelni a régen
megálmodott városi rangot. A várakozás és a
lobbi ereje meghozta gyümölcsét, így együtt
ünnepeltük Füzesabony történelmének ezt a
jelentős mérföldkövét.
Természetesen sokan kíváncsiak voltunk arra is,
hogy a jövőben mit fog
jelenteni ez a pozitív
változás az itt élők számára.
Március 15-én a
Sportcsarnokban tisztelgünk majd a márciusi ifjak előtt, és ekkor ünnepeljük meg Füzesabony
várossá válásának 25.
évfordulóját. Azt, hogy
miként élte meg e nagy
eseményt negyed századdal ezelőtt dr. Bocsi József – akkori tanácselnök és napjainkban pedig Gulyás László – jelenlegi polgármester, személyesen biztosan szívesen elmesélik mindketten
az érdeklődőknek, hiszen elsődlegesen ők azok, akik hitelesen
nyilatkozhatnak arról, hogy honnan indult városunk 1989. március 1-jén és hová érkezett 2014 márciusára megítélésük szerint.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében köszöntöm Füzesabony várost és lakosságát a 25. éves jubileum alkalmából – remélem, településünk tovább halad a fejlődés irányába kitaposott, helyenként kissé rögös úton!
Wenczel Árpád ÖFE elnök
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