
AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Füzesabonyiak!

Tisztelt Lakosság! Köszönjük ezúton is az Összefogás 
Füzesabonyért Egyesület és az Összefogás Heves Megyéért 

Egyesület képviselő - jelöltjeire, leadott szavazataikat! 
(ÖFE - ÖHME)

A Füzes Krónika VIII. évfolyamának 43. szá-
mát – az idei utolsó kiadványát - tarthatják 
a kezükben. Az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesület életében kimagaslóan mozgal-
mas volt 2014. A VII. Füzes Fesztivált az eddi-
gi legnagyobb rendezvényünkként jellemez-
hetjük a legrövidebben és talán nem túlzás 
ezt állítani Füzesabony vonatkozásában sem.  
Ekkora tömeg előtt, ilyen sok fellépő - sztá-
rokkal megtűzdelve - talán még soha nem 
volt városunkban. A Füzes Krónika idősza-
ki kiadványunk is csúcsot döntött az idén, az 
elmúlt 12 hónap során összesen 10 számunk 
jelent meg.   Az Önkormányzatunk életében 
is fokozottan aktívak voltak képviselőink és 
Gulyás László polgármesterünk. Számtalan 
rendezvény és kisebb – nagyobb fejlesztés 
kapcsolódott 2014-hez az ÖFE támogatásá-
val. Ezekről folyamatosan tájékoztattuk Önö-
ket a Facebook oldalunkon, illetve honlapun-
kon és a Füzes Krónika hasábjain.

 Az idei választások közül egyesületün-
ket a helyhatósági érintette közvetlenül ok-
tóber 12-én. Az utolsó pillanatokban dön-
töttünk úgy, hogy nem indítunk önálló pol-
gármester jelöltet, hanem a független Nagy 
Csabát támogatja az ÖFE is, aki fölénye-
sen nyert. A képviselő testület többünk 

megdöbbenésére szinte teljesen narancsba 
borult. Az első perctől Fideszes szavazó gé-
pezetként működő új városvezetés már az 
elmúlt rövid idő alatt is bebizonyította, hogy 
a Hatvanból „tanácsadónak” jó pénzért váro-
sunkba érkezett Oroján Sándor utasításait fe-
gyelmezetten támogatja. A jelek szerint az 
egyetlen Jobbikos – Tóthné – az, aki nem állt 
be ebbe a sorba az elmúlt 2 hónapban. 

A kampány idején nagyon sok rágalom, 
hazug vádaskodás érte elsődlegesen az ÖFE 
jelöltjeit. A Fidesz – sokak véleménye szerint – 
Füzesabonyban minden eszközt felhasználó 
„élet-halál” harcot vívott a győzelemért, ami-
re súlyos milliókat áldozott az adófizetők pén-
zéből. Ezzel anyagilag és erkölcsileg sem tud-
ta és nem is akarta felvenni az ÖFE a harcot 
– így ezt a csatát most elveszítettük, de ilyen 
áron véleményünk szerint nem nagy dicső-
ség a győzelem. Minden média és hírcsatorna 
hétről-hétre a jelenlegi Fidesz Kormány elleni 
tüntetésekről tudósít. Érdekes, hogy ennek el-
lenére Füzesabonyban és számtalan más tele-
pülésen is a kormánypárt jelöltjeit részesítet-
ték előnyben másokkal szemben azok, akik 
elmentek szavazni. Nagy kérdés ugyanakkor, 
hogy példának okául a többség milyen apro-
póból nem kívánt voksolni senkire, miért zár-
kóztak el a közös jövőnk helyi önkormányzati 
képviselőinek kiválasztásától oly sokan?

Az idő majd beigazolja ezúttal is, hogy 
helyes, vagy téves volt ez a döntés. A jó hír, 
hogy lett „tánc” a Fideszes szimpatizánsok 
óhajára Füzesabonyban, erre már országo-
san többen felfigyeltek a YouTube-ot sikere-
sen megjárt VTV-s riport kapcsán. Minden 
hétvégén zajlik valahol településünkön ki-
sebb-nagyobb mulatság, csupán ez idáig a 
„zárcsökkentés” maradt el. Sokak örömére 
elkészült egy korcsolya pálya. Az árnyoldala 

ennek csupán az, hogy 
ez a 3 hónapos szóra-
koztatás, „kényeztetés” 
a hírek szerint 10 mil-
lió forintnál is többe 
kerül majd városunk 
adófizetőinek. Többek 

véleménye az a lakosság körében, hogy pa-
zarló és meggondolatlan volt ez a döntés az 
új testület részéről és így nem fog sokáig ki-
tartani az örökségbe kapott közel 400 mil-
lió forint, amit pályázati önerőkre és fejlesz-
tésekre hagytak elsődlegesen számukra az 
elődök. 

A közelgő ünnepekre való tekintettel mé-
lyebben a fentiekben megemlített témákkal 
nem most, hanem majd jövőre foglalkozik a 
Füzes Krónika várhatóan február végén meg-
jelenő számában, hiszen ilyenkor nem stílu-
sos negatív hangvételű írásokkal ostromol-
ni a Tisztelt Olvasót! Még néhány nap és el-
érkezünk az adventi időszak meghitt han-
gulatát követően a legszebb ünnepek egyi-
kéhez, a Karácsonyhoz. Kívánom Önöknek, 
hogy legalább ezen a néhány napon pró-
bálják félre tenni gondjaikat, bajaikat, illet-
ve esetleges indulataikat és költözzön béke, 
szeretet és boldogság mindenki lelkébe, szí-
vébe! A magam, a Füzes 
Krónika Szerkesztősé-
ge és az Összefogás Fü-
zesabonyért Egyesület 
teljes csapatának nevé-
ben kívánok Önöknek  
Kellemes Karácsonyi  
Ünnepeket és Sikerek-
ben Gazdag Új Eszten-
dőt! BÚÉK 2015!

Wenczel Árpád ÖFE elnök

VIII. évfolyam, 43. szám, 2014. december 19.

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
tagjai és a Füzes Krónika szerkesztősége  

BÉKÉS, MEGHITT KARÁCSONYT,   
valamint sikerekben gazdag,  

BOLDOG, ÚJ ESZTENDŐT  
kíván minden Olvasójának!



2014. DECEMBER 19.2

Füzesabonyi férfi kézilabda 
kezdeti lépései

Lórán József:

Karácsony - est
Tolongva suhannak felhő paripákon angyalseregek.

Repülnek az éjben…..
Felhő kitárja ezüst szárnyait

Csillag ragyog túl, szende holdsugáron.
„Dicső ég fenn az Istenek az égben,

Legyen az ember önző-vad szívében.
Isten kegyelme, békesség, a hit!”

Távoli erdő sejtelmes szegélyén
Kicsinyke szende szent kereszt sugárzik.

Benn angyalszemek örömkönnye ázik…
Tanácskoznak a templom méla mélyén:

Testvérek! Láttam sok keserű nyomort,
Láttam sugárt, fényt. Láttam büszke arcot.

Láttam lemondást- lemondó kudarcot.
Ínséget láttam- keserűt, komort.

Szólal az egyik…-Hol kell segítenünk?
Mondja a másik az angyaltársaságnak…

Hol fénysugár tűz,- s az arcok vidámak,
Vagy hol a szürkeség tárja szörny ruháját,

Hol törvényt ember kénye- kedve hág át, 
Vagy hol nyomor van- keserű gond.

Hol inség-szülte ásit, a nyomor,
Hol tiszta szívre lel Istenünk.

Vagy szavunk nincs és könny mindenünk?

Szólal köztük most mind reája néz fel
S békét oszt, csendet, parancsol kezével.

Egy ősz testvér, vezére mindahánynak:…
Szolgatestvéri isteni Arának.

Halljátok szómat!...Betlehemben voltam,
Jézus- Urunk, hogy szállt le a e szürke földre, 

S láttam csodát …Az inség szülte népe
Hoztak Urunknak (így szól szaggatottan)

Síró juhocskát, tejet kis csöbörben.
S mellé szívünk lánghitet…örökbe….

S Urunk jászolpárnáján….ott mosolygott.

S tovább ott voltam. Jöttek nagy királyok….
És leborulva Királynak nevezték Urunkat.

Ő meg- újra- ő rájuk mosolygott.

Határozzunk!
Ez tehát ma az ősz angyal szava,

Mert, akkor messze napkelet határán:
Szegény az úr, a király és szolga.
Szívünk hitét, tették Urunk elé.

S szeretet volt a trónon és akolba.
Ránk visszamérés szent munkája vár…

Adjunk ma békét mindnyájunk szívébe…
S rá felmosolyog a csendes éjszaka…

Aztán repülnek vissza égi szárnyon…
Csillagtestvérek szende boldogsugáron.
Szaladjunk le a földre- hírt szerezni….

És ott maradnak a jászol tövében:
A nagy világnak kis templom ölében

Úr, szolga térdel- némán, boldogan…
Nagy, boldog, szent Karácsony este van.

Eger, 1910. év december 24. (51. száma) 
Bocsi János gyűjtése

abbahagyták, de hárman Bocsi József (co-
los), Tóth Tibor és Székely István továbbra is 
a csapat rendelkezésére állt. Hozzájuk csat-
lakozott még Varga József, Bocsi Imre (taka-
rék), Kaposvári Konrád, Sári József, Batki Lász-
ló, Szegedi Sándor. Első mérkőzését Egerben 
játszotta a férfi kézilabda-csapat a megyei 
szpartakiádén, Gyöngyössolymos ellen. A 
Füzesabonyi Járási Tanács elnöke, Szarka ne-
vezetű fogta össze a játékosokat, ezt követő-
en Kovács József Besenyőtelekről érkezett a 
csapat élére. Elkezdődött a salakos pálya ki-
alakítása a Tompa Mihály úti bejárótól bal-
ra, a sportpálya sarkában. A salakot a vasút 
adta, ökrös szekérrel hordták, ők társadalmi 
munkában végezték a terítést, hengerlést. A 
két kaput a Vegyes KTSZ készíttetette, a há-
lót szintén a vasút adta. Ekkor már a csapatra 
felfigyelt a Járási KISZ bizottság, KISZ néven 
kézilabdáztak. A későbbiekben Szabó Sán-

dor hidászvezető Selyp-
ről hozatott salakot, amit 
a KISZ fizetett, ezzel nyer-
te el végleges formáját a 
pálya. Öltözési lehető-
ség a bejáratnál lévő két 
vasúti kocsiban volt, de 
a fürdést, mosakodást, 
a felszerelés tisztítását 
mindenki saját maga in-
tézte otthon. Abban az 
időben ugyanis nem vol-
tak szponzorok! Nagy lá-
togatottságnak örven-
dett a kézilabda, kint volt 
a település apraja-nagy-
ja vasárnaponként a pá-
lyán. Sok torokból hang-
zott a kiáltás: 

Hajrá Füzesabony! 

1965-től jutott fel a megyei bajnokság-
ba a csapat kisebb-nagyobb sikerrel. A Pe-
tőfi TSZ szponzorálta abban az időben a férfi 
kézilabdát. Nagy népszerűségnek örvendett 
a sportág, annyian voltak, hogy Szigetváry 
László megalakította az FVSC-t. Így aztán 
mindenki játéklehetőséghez jutott. Két al-
kalommal játszottak osztályozót az NB II-be 
való jutásért, de nem sikerült. Ezt követően 
már egy másik generációé lett a főszerep.

Gyászhír
A Füzes Krónika legutóbbi számának 
megjelenése óta két közismert füzesabo-
nyi személyiség hunyt el. 

Dr. Bocsi József (1932-2014) – 2002-
ben lett Füzesabony Városának Díszpol-
gára. A Járási Hivatal egykori elnöke, volt 
tanácselnök aktív éveit településünk és a 
Füzesabonyi Járás képviseletében, irányí-
tásában töltötte el. Jelentős szerepet ját-
szott abban, hogy Füzesabony 1989-ben 
elnyerhette a városi rangot, a megfelelő 
infrastruktúra kialakítása révén.

Guti Zoltán (1929-2014) – 2005-ben 
kapta városunk Önkormányzatától a 
megtisztelő Pro Urbe kitüntetést. Az I. 
számú Általános Iskola – később Teleki 
Blanka Általános Iskola – igazgatója volt. 
Az oktatásra, pedagógiai munkára szen-
telte életének munkával töltött idősza-
kát. Az ő nevéhez fűződik a Nyugdíjas 
Egyesület létrehozása.

Nyugodjanak békében!
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Az elmúlt évek sikersportága Füzesabony-
ban a kézilabda. A nők egy, a férfiak, pedig 
három alkalommal lettek bajnokok az NB II-
ben. Jelenleg a férfiak NB I/b-ben küzdenek a 
pontokért. A rég-múlt időkről beszélgettem 
Szegedi Sándorral, az 1959-ben alakult férfi 
kézilabdacsapat egyik alapítójával. A kezde-
tek igen nehézkesek voltak, ugyanis egy röp-
labda-csapatból alakultak át. A Kolumbán 
kastély udvarán működött abban az idő-
ben a hadkiegészítő parancsnokság, itt volt 
a röplabda pálya. Nem is rossz eredménnyel 
végezték hobbi szinten ezt a sportot, hiszen 
országos döntőig jutottak a szpartakiádén. 
Röplabda csapat tagjai voltak: Bocsi József 
(colos), Szabó testvérek, Gyula Zoltán, Szé-
kely István, Tóth Tibor (állatorvos). 

Megyei bajnokságban is szerettek volna 
játszani. Átszervezés miatt bekövetkezett a 
váltás a kézilabda sport irányába. Többen 

Álló sor balról: Molnár István, Szegedi János, Angyal József (öcsi, 
púpos), Kaposvári Konrád, edző: Bocsi Imre. Guggolnak balról: Maróth 

Mihály, Tóth István, Gál Antal, Sári József. Készült: 1967-ben.
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A kézilabda járási szintű népszerűsí-
tésében is nagy szerepet vállaltak, Ko-
vács József Járási TSE elnöke kérte meg 
a csapat tagjait szervezzék meg a külön-
böző településeken a kézilabdát. Így ala-
kult meg Dormánd, Egerfarmos, Besenyő-
telek, Szihalom, Nagyút, Kál-gimnázium, 
Kál település csapata. Szihalmon Szege-
di Sándor egy évig védett, hogy a megyei 
osztályba feljussanak, szerettek volna NB 
II-ben is szerepelni, de nem sikerült, az 
Egri Helyi Ipar végzett előttük. Képezték az 
edzőt is, hat hétre küldték el Szegedi Sán-
dort Csanyikba, edzői és játékvezetői tan-
folyamra. Sanyi bácsi ezt követően a járá-
si játékvezetők küldését és oktatását látta 
el. Mérkőzések előtt mindig figyelmeztette 
a játékosokat a salakos pálya miatt a másik 
testi épségének és egészségének a meg-
óvására. Érdekeségképpen megjegyzem 
egy mérkőzésért (női-férfi) 20 ft, valamint 

Összefogás a  
Füzes Tanodáért

30 éves a 
Márka Presszó
Október 25-én éjjeltől-hajnalig ünnepel-
tük a Márka Presszó 30. szülinapját. Ilyen 
bulit talán még soha nem tartottunk itt, 
nagyszerű volt a közönség és a hangulat 
egyaránt! 

A folyta-
tás ugyanitt 
volt a Mikulás 
diszkó, ahol a 
retro mellett 
napjaink sike-
rei szóltak. 

A zenék-
ről Wenczel 
Ádám (Grékó) 
és jó magam 
– Wenczel .Ár-
pád – gondos-

kodtunk, de néhány nóta erejéig Gonda 
Milán és Pájer Zoltán barátom is beszállt a 
keverésbe.

 A Füzes Krónika gratulál a 30 éves 
Márka Presszónak és ennek kapcsán 
Lengyelné Erzsikének, valamint Kerék-
gyártó Ákosnak – akik nélkül ez nem jöhe-
tett volna létre! 

Wenczel Árpád

31 ft járt, az útiköltség 
térítése mellett. Ezek-
ben az időkben voltak 
még edzők Bocsi Imre 
és Szegedi János is. 
Sanyi bácsi most sem 
szakadt el a kézilabdá-
tól, hiszen unokáját kí-
séri figyelemmel a he-
lyi junior csapatban. 

Az 55 évvel ezelőt-
ti visszaemlékezésből 
kimaradhattak nevek, 
ezekért előre elnézést 
kérünk! Sajnos a csa-
patból már sokan nem 
élnek, emléküket midig 
megőrizzük, az élők-
nek viszont nagyon jó 
egészséget kívánunk!

Bocsi János

Az ÖFE projektje a be-
fejezése felé közeledik 
(ÖSSZEFOGÁS A FÜZES 
TANODÁÉRT, TÁMOP-
3.3.9.C-12-2012-0160). 

A napi foglalkozá-
sokon túl kisebb-na-
gyobb kiránduláso-
kat, tábort és kihelye-
zett napokat szervez-
tünk a gyerekeknek az 
eddig eltelt bő, 1 év so-
rán. Ezek közül a leg-
nagyobb érdeklődés a 
VII. Füzes Fesztivál ke-
retein belüli progra-
mokat kísérte végig, 
ahol a Tanodás gyer-
kőcök egy felejthetet-
len délutánt tölthettek 
el szeptember 6-án. A 
kis vasút, arcfestés, pa-
lacsinta evő verseny, 
gyerek szépségverseny, 
ugráló vár, trambulin, 
sürgők és persze a vé-
gén a nagy kedvenc: a 
Children of Distance – 
nos, a teljesség igénye 
nélkül felsorolt gyerek 
és ifjúsági programok-
ról még a mai napig so-
kat beszélnek és emlé-
keznek a fiatalok. 

A Füzes Krónika szeptember 19-én meg-
jelent 40. számában már tájékoztattuk a 
Tisztelt Lakosságot e jeles eseményünkről, 
de így az év végéhez közeledve jól esik egy 
kicsit visszaemlékezni erre, a részben Uniós 
forrásból és sok más, egyéb támogatásból 
finanszírozott ÖFE szervezésű, kiemelt vá-
rosi rendezvényre. 

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Álló sor balról: Szegedi János edző, Kovács Tibor, Mészáros Gábor, Barta 
István, Kaló József, Nagy Sándor, Valyon István. Guggolnak balról: Sári 
Csaba, Bögös István, Bíró Imre, Tóth Benedek, Póka Miklós, Veres Gyula
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