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A VIII. Füzes Fesztivál margójára
Az ÖFE szeptember 16-án tartotta a VIII. Füzes Fesztivál kiértékelését. Kötetlen formá-
ban minden jelenlévő elmondta véleményét a szeptember 5-i kiemelt rendezvényünk-
ről és már a jövő évi távlati tervekről is szó esett. Összességében megállapítottuk, hogy 
a délelőtti eső nem zavarta egyáltalán a Közösségi Házban rendezett Népdalkörök Talál-
kozóját, ahová ezúttal is szép számmal érkeztek a helyi és környékbeli csoportok. Délre 
szerencsére elállt az eső és így zavartalanul folyt a délutáni és az esti program. A sátrak 
és a játékok – a fedett helyen elhelyezett ugráló vár kivételével – kint, a Rákóczi úti 
lezárt területen várták az érdeklődőket. A színpadi produkciókat elővigyázatosságból 
bevittük a nagyterembe, ahol nyugodt, kulturált körülmények között lehetett azokat 
megtekinteni. Nagy figyelem kísérte végig ezúttal is a Füzes Fesztivált a füzesabonyi 
és környékbeli lakosság részéről, a tombolahúzásra már alig lehetett elférni. A Szandi, 
illetve Jessy fellépéseire „totál” teltház lett, sőt, még az épület előtti rész is megtelt. Jó 
választásnak bizonyultak az idén ismét sztárvendégeink! Fontos volt az a tény is, hogy 
a nagy tömeg ellenére semmilyen atrocitás nem történt, köszönhető ez a fegyelme-
zett közönségen túl a nagy számban jelenlévő polgárőröknek és rendőröknek. Az előre 
hirdetett programok közül az óvodások műsora maradt el technikai okok miatt, illetve 
a Tűzmedve tánca a késő esti órákra ismét kedvezőtlenné váló időjárásra tekintettel. 
Helyettük viszont itt voltak Pinkóczy Lilla mazsorettjei, Jessy pedig megduplázta az 
eredetileg tervezett műsoridejét a jó hangulatra való tekintettel. Gyakorlatilag tehát 
az elképzeléseink szerint, zökkenőmentesen zajlott le a VIII. Füzes Fesztivál, így nem 
kérdés – jövőre folytatjuk! 2016. szeptember 3-án – IX. Füzes Fesztivál! 

Wenczel Árpád ÖFE elnök

Eltelt egy év
Tisztelt Olvasó!  A Füzes Krónika IX. évfolyamának 49. számában elsődlegesen az 
anyagtorlódás miatt, szeptember 18-án megjelent kiadványunkból kimaradt cikke-
ket találhatják. Ilyen például a VIII. Füzes Fesztivál szerves részét képező Népdalkörök 
Találkozója, amit immáron 3. alkalommal rendeztünk meg. A korábban jelzett helyi 
önkormányzati értékelésből is közlünk egy rövid részletet és említést teszünk a me-
nekültek ügyéről is

Elsőként néhány gondolat a 2014 őszén megválasztott képviselő testület első 
esztendejéről. A városunkban történt, rendszerváltás utáni 20 évről és ezen belül a 
választások óta eltelt 12 hónapról Bocsi János már írt a Füzes Krónika legutóbbi és 
mostani számában. Az ÖFE pozitívumként értékeli, hogy az elmúlt időszakban több, 
a még előző testület által elindított feladatot szerencsére nem állított le a mostani 

vezetés, hanem tovább 
vitte és adott esetben 
befejezte azokat. Ilyen 
például az aluljáró te-
lepi részén a sétány, 
a Rákóczi úton az OTP 
előtti járda, néhány 
intézményünk nap-
elemes felszerelése, 
eligazító táblák kitéte-
le, a buszmegállókba 
padok elhelyezése, stb. 

IX. évfolyam, 49. szám, 2015. szeptember 30.

(folytatás az 2. oldalon)
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Ugyanakkor a korábbi költségtakarékos gazdálkodáshoz 
képest jelentősen nőttek kiadásai az új képviselő testü-
letnek. Súlyos anyagi teherrel járt például a korcsolya 
pálya, a „Legyen tánc” égisze alatt futtatott és bújtatott 
rendezvények, polgármesteri új autó, a gépjárművek fo-
lyamatos futása, az Önkormányzat - ezen belül az alpol-
gármester és a megyei közgyűlésben alelnöki álmokat 
dédelgető, Maklártól egyes állítások szerint jogtalanul 
tiszteletdíjakat felvevő - polgármesteri tanácsadó 400 
ezer forintos havi fizetsége, stb. Kíváncsiak lennénk a 
mikrobusz utolsó 6 havi kilométer elszámolására, mert a 
mende-mondák szerint gyakran nem csak a gépkocsive-
zetők ültek a volán mögött, hanem mások használták és 
vezették – esetenként nem hivatalos célra - a gépjármű-
vet a nyár folyamán. Sokakat érdekel az is, miért kellett 
csökkenteni a FÜV Kft támogatását és ugyanakkor mi in-
dokolta egy kisebb vagyonból a Média Kft-t létrehozni? 
Összességében tehát önálló, saját kútfőből és fideszes 
kapcsolatokból eredő fejlesztéseket választási ígéretei 
ellenére nem igazán tud felmutatni városunk jelenlegi 
vezetése, de legalább a korábbi, ÖFE által is támogatott 
és elindított lehetőségeket nem rombolták le. A Laminé 
féle egykori negatív hozzáálláshoz képest ez már fél si-
ker! Egyelőre jól működik a szavazó gépezet, Nagy Csa-
ba polgármester röviden előterjeszt, és a pártkatonák 
észrevételek nélkül, fegyelmezetten megszavazzák azt, 
kivéve esetenként a Jobbik egyetlen képviselőjét. Vajon, 
ha ilyen ütemben folyik a pénzköltés a továbbiakban, 
akkor az örökségként kapott 400 millió forint mire és 
meddig lesz elég? Természetesen sok, itt megemlített és 
a lakosság részéről felmerült kérdés utal arra, hogy a Pa-
tent sokakat megtévesztő, az önkormányzat fényezésén 
túl, a valós információk nem látnak napvilágot, a törvény 
által előírt – kötelező - közmeghallgatás is elmaradt. Az 
ÖFE fontolgatja, hogy korrekt önkormányzati tájékozta-
tás hiányában, levélben fordul városunk polgármesteré-
hez az elmúlt 12 hónap során felmerült kérdéseivel és a 
kapott válaszokról tájékoztatja a Füzes Krónika hasábjain 
keresztül olvasóit. 

Havasi László (1953 - 2015)  Maklár Község polgármestere 62. éves korá-
ban hunyt el. Polgármester Úr több 
Füzes Fesztivál támogatója és egyben 
résztvevője is volt. Temetésén az ÖFE 
képviseletében Wenczel Árpád elnök és 
Gulyás László volt polgármester rótták 
le kegyeletüket. (ÖFE)

Galó Jenő (1929 - 2015)   Sokan ismerték és 
tisztelték Jenő bácsit, aki aktív éveinek zömét az 
Állami Biztosító Füzesabonyi Fiókjánál töltötte el 
és vitathatatlan érdemei voltak a helyi labdarúgás 
támogatása terén is. Mátraházán augusztus 3-án 
hunyta le szemeit örökre és Egerben a Kisasszony 
temetőben augusztus 7-én kísértük utolsó útjára.

Wenczel Árpád

Gondolatok – múltról, 
jelenről, jövőről

Változó világunk sok-sok megoldandó problémát okozott már nekünk saját környe-
zetünkben és az országban. Tette mindezt nem csak az 1980-as években, ahol az 
úgynevezett szocialista rendszerben sokkal nagyobb volt az emberek létbiztonsága, 
viszont a véleménynyilvánítás lehetősége korlátokba ütközhetett. Mégis, ennek el-
lenére nagyon sokan nosztalgiával gondolnak ezekre az évekre, évtizedekre. Tízen-
huszonéves korom időszakában a mai napig szívesen emlékszem vissza az Ifjúsági 
Parkban zajlott koncertekre, ahol neves együttesek léptek fel. Vagy talán azokra az 
időkre, ahol a Művelődési Ház helyet adott a fiatalokból álló önszerveződő ifjúsági 
csoportoknak, ahol nem az utcán lézengtünk, hanem az 1-es teremben volt beren-
dezve egy úgynevezett „játékszoba”, az akkori kornak megfelelő eszközökkel. A nagy-
teremben lévő discók mindig teltházasak voltak az elmaradhatatlan jegyszedővel, 
Ivicz Marika nénivel. Több lehetőség adódott az akkori idősebb generáció számára 
a helybeli szórakozásra. Igaz, nem volt ennyi gasztronómiai rendezvény, de irodalmi 
esték, ifjúsági találkozók, táncdal-estek, koncertek színesítették az itteni emberek 
életét. Ez is közrejátszhatott abban, hogy Kutasi Pálné (Böbe néni) a füzesabonyi Mű-
velődési Ház megbízott igazgatója 1989. év augusztus 20-án a művelődési minisz-
tertől „Kiváló Munkáért” díjban részesült. Szívesen emlékszem azokra a téli napokra 
is, ahol a hidegnek köszönhetően először a Laposon, majd a jelenlegi Széchenyi 
katolikus iskola udvarán kialakított jégpályán róttuk a köröket és jégkorongoztunk. 
Ennek a kialakítása társadalmi munkában történt. A lakosság létszáma ezen időszak 
alatt állandó növekedésben volt a 2000-es évek elejéig, majd stagnált és 2006 utáni 
időszakban csökkent, de szerencsére ez a folyamat aztán 2010 után megfordult. 

Füzesabony kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező város, azonban az 
autópálya 1998-as megnyitása után sem tudta teljes mértékben kihasználni ezen 
irányú előnyeit. Földrajzi szempontból Bükk és az Alföld határán (Észak-Alföld) 
fekvő településnek előnyt jelentett 1868-ban a földrajzi helyzete, a vasútépítés al-
kalmával. Az úgynevezett Hevesi-sík tájkörzet már inkább alföldi jelleget mutatott, 
hiszen Füzesabony legmagasabb pontja 138 m. A palóc népviselet és szokások már 

Néhány gondolat a helyi ügyek után a menekült hely-
zetről. Napról – napra új információk látnak napvilágot, így 
összefoglalni a fejleményeket pár mondatban nehéz fel-
adat, ráadásul a felgyorsult helyzet révén a mai hírek, kije-
lentések pár nap múlva már egészen más jelentéssel, üze-
nettel bírhatnak. Az egyes politikai erők merőben másként 
értékelik a sokak szerint már 2014-ben elkezdődött beván-
dorlási folyamatot. Előző számunk lapzártájának idején 
megdöbbenten láthattuk a budapesti Keleti pályaudvaron 
történt, horrorba illő jeleneteket követően a szerb – ma-
gyar határ eseményeit. Akkor már nyilvánvaló volt, hogy 
ez még csak a kezdet. Szeptember 18-án megkezdődött az 
ideiglenes műszaki határzár építése a magyar - horvát ha-
táron is. Jelentős – kivezényelt - létszámú rendőr és katona 
védi a magyar - horvát határt éjjel – nappal. Sajnálatos 
tény, hogy sem a szerbektől, sem a horvátoktól, nem szá-
míthatunk segítségre a jelek szerint. Sőt, az Unió is eléggé 
magára hagyta hazánkat. Szeptember 24-én az Origo arról 
adott tájékoztatást, miszerint még azon a hétvégén vagy 
legkésőbb az azt követő napokban (lapunk megjelenésé-
nek idején - a szerk.) lezárja Magyarország a horvát határt. 
A portálnak nyilatkozó politikusok szerint „sokkal durvább” 
helyzetekre kell felkészülni, mint a röszkei átkelő lezárása 
után. A horvátok szándékosan csökkentették a Dráva víz-
szintjét, hogy azon gyalogosan is át lehessen kelni. Ennek 
ellenére a folyó továbbra is nagyon veszélyes lehet, miután 
igen erős a sodrása. Első körben elég a „GYODA” kihúzása 
Orbán Viktor elmondása szerint, aki az osztrák kancellár-
ral való találkozója után pénteken közölte: nem fogják 
megvárni a nagy kerítés elkészültét, de az is folyamatban 
van. A kormányfő utalt arra is, ami alapján akár a határ-
zár néhány nappal későbbi 
életbe léptetése is megtör-
ténhet tanulva a szerbiai 
kerítés következményei-
ből. A szerb forgatókönyv 
lesz a mérvadó – mondta 
az Indexnek Kovács Zol-
tán. A kormányszóvivő 
szavai alapján akkor lép 

életbe a horvátországi szakaszon a határok lezárása, ami-
kor elkészül a szerb határ mentén épített kerítéshez hason-
ló műszaki határzár. Több ezer menekült érkezik naponta  
Magyarország területére. A rendőrök szeptember 22-én 
kedden több, mint 5.000 illegális bevándorlóval szemben 
intézkedtek, ebből 291 a magyar - szerb határszakaszon, 
4.823 a magyar - horvát határszakaszon lépett be ille-
gálisan országunk területére. Az éves összesítés szerint  
Magyarország területére 237. 536 illegális bevándorló 
érkezett, ebből a magyar - szerb szakaszon 202. 185 sze-
méllyel, a magyar - horvát szakaszon pedig 34.782 em-
berrel szemben intézkedtek a rendőrök.  Egyes hírforrások 
több milliós várható migráns invázióról tájékoztatnak, míg 
ezek közül a pesszimistábbak az Európai Unió összeomlá-
sáról, esetleges fegyveres cselekményektől tartanak. Vla-
dimir Putin orosz elnök szerint a legfontosabb, hogy azon-
nal be kell fejezni a migránsok utaztatását az Unión belül 
és világosan közölni kell velük, hogy ne jöjjenek Európába, 
mert úgyis ki lesznek utasítva. A háború elől menekülőkről 
az a véleménye, hogy a törökországi menekült táborokban 
kell őket tartani, amíg a háború véget nem ér Szíriában. 
Putin szerint, ha az Unió politikusai rövid időn belül 
nem ébrednek fel, akkor egy éven belül elszabadul a 
pokol Európában.

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület ezúton is 
elismerését fejezi ki az országunk határainál védelmi 
szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák irányába. Bí-
zunk abban, hogy lesz Európai Uniós összefogás ennek 
az óriási problémának a kezelésére és megoldására! 

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Év 1988 1998 2003 2010 2015
Lakók száma 7504 8445 8435 7781 8500

Forrás: Füzesabony 2005 (szerk.:Sipos Attila), KSH 2010 népszámlálás,  
Heves megyei Hírlap 2015.08.04-i 181. száma

(folytatás az 1. oldalról)
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FÜZESABONYBAN IS FEJLESZTI 
HÁLÓZATÁT A TELEKOM

Ide is megérkezett a  szupergyors internetezés élménye
2015 őszén megkezdődött Füzesabonyban is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet 
szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél 

még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik 
elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos 
beruházással segít elő. Füzesabonyban az év végéig több, mint 2200 itteni háztartás számára nyílik 

meg a lehetőség, hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.
De mit jelent ez a füzesabonyiak számára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, 
mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, 
gyors és biztos kép- és videóletöltést és megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, 
egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. 
Egyúttal új szolgáltatások is elérhetővé válnak, így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív 
tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a 
programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, 

vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások. 
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb 
infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak 
a füzesabonyiak számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes 
vállalkozásokat támogató környezet alakuljon ki.  A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi 
vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a 

versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már 
meghaladta a 91%-os kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati  fejlesztések 

hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

alig mutatkoznak. Igazán egy kevert összetételű lakosság éli mindennapi életét a 
településen. Magnin Alfréd Jenő – volt főjegyzőnk – meg is jegyezte emlékiratában 
azzal a kiegészítéssel, hogy a népviselete egyedi, nem hasonlít semmilyen nagy táj 
jellegéhez. Füzesabonyi image építésénél mindenképpen figyelembe kellene venni 
azokat a dolgokat, amikről igen kevesen tudnak. Nagy hagyománnyal rendelkezett 
városunk a lótenyésztés, a szarvasmarhatartás terén és selyemhernyó felvásárló köz-
pont is volt! Ezekre is lehetne alapozni, valami olyat létrehozni, mely megkülönböz-
teti a többi településtől! Két turisztikai táj (Eger, Tisza-tó) közelségéből kell kiemelni, 
ami korántsem egyszerű feladat. 

Múltunk bemutatása, kötelességünk! Múzeumunk 2013-as felújítása erre egy jó 
példa, de ez a folyamat nem állhat meg! A határon túli magyarság patronálása is fon-
tos feladat, ellenben nagyon sok helytörténésze volt és van Füzesabonynak, ezeknek a 
munkáját is kellene segíteni, pl. itt helyben fel kellene térképezni azoknak a személyek-
nek sírjait, akik sokat tettek városunk fejlődéséért. Fontos az is, hogy jeles események 
emlékhelyei ne egy helyen, a templomkertben legyenek felállítva. Örvendetes viszont, 
hogy 2007-ben elkészült a Trianoni-emlékmű, később az 1956-os, kommunista áldoza-
tok és a zsidóáldozatok emlékműve. Nagy problémája Füzesabonynak, hogy nincsenek 
benne terek, parkok, a meglévők is beépítésre kerültek. Merjünk álmodni, de ne úgy, 
mint ahogy azt 2006 után tette a város akkori vezetése. Egyszerű dolgok ezek: parko-
lók, járdák a főutcára, központi tér kialakítása a Napcentrum környékén az Arany és a  
Rákóczi út sarkán. A telepen is szükséges egy park kialakítása.  

Az igazi kormánypárti fejlődés még várat magára az önkormányzat részéről. Van-
nak apró jelei, de átütő sikert nem hozott. Az előző ciklusban az Arany János úttól a 
Pacsirta útig volt tervbe véve a térkő járda kialakítás, az új testület viszont úgy gondolta, 
elég lesz az OTP, egy magánház és a fagylaltozó előtt kicserélni a fától megrongálódott 
gyalogjárdát. Igen, a járda még mindig nagy problémája a telepnek és a falunak egy-
aránt. Mindenképpen orvosolni kell, de inkább kerüljön egy kicsit többe, viszont tartós 

legyen! Lehet az olcsóbb az drágább lesz később! A fűtési energiák átalakulóban vannak 
a világon. Fosszilis (szén, lignit, kőolaj, földgáz) energiahordozók végesek, az atomener-
gia sem biztonságos és drága is. Ellenben a megújuló energiák alkalmazása (nap, szél, 
geotermikus, biomassza) egy új irányt nyithat az életünkben. Nem utolsósorban, új 
munkahelyeket teremthet itt helyben! Örömmel tapasztaltam, hogy napelemek kerül-
tek fel közintézményeink tetejére, de előtte nem ártott volna némelyik tetőszerkezetét 
felújítani! Most zajlik az új információs táblák kihelyezése, ezt még az előző önkormány-
zat nyerte el Leader pályázaton. Vannak helyek, ahol ez balesetveszélyt idézhet elő, pél-
dául a Hunyadi-Herbária úti kereszteződésben. Ami a legtöbb embert foglakoztatja az 
ismét megrongált fák az ÉMÁSZ részéről, ez semmilyen híradásban nem volt benne, 
pedig 2 évvel ezelőtt az egész város erről beszélt.  A Patent újság sokat váratott magára, 
mint menyasszony a vőlegényére. A megszokott, ünnepek előtti számok sorra kima-
radtak (karácsony, márc. 15, augusztus 20), sőt az anyák napjára is csak 2 mondatot 
szánt az újság. Az idősek ebből és a Füzes Krónikából tájékozódnak, nekik többnyire 
nincsen internetkapcsolatuk. A Patent mellőzi az önkormányzati rendeletek közlését, 
így homály és köd fedi egyebek mellett az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját, 
valamint a polgármesteri tanácsadónak - „Abony Habonyának” - fizetését is! 

Közeledik lassan az év vége, jönnek az ünnepek. Véleményem szerint jobb lenne 
a karácsonyi vásárt a Művelődési Ház elé a járda mellé, vagy a Házasságkötő előtti 
térre áthelyezni, hogy központibb helyen legyen, nagyobb legyen a forgalom! Végül, 
vár egy kötelező feladat a képviselőtestületre: „az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 13. §-a szerint a képviselőtestület évente legalább egyszer előre meg-
hirdetett közmeghallgatást kell, hogy tartson, amelyen az állampolgárok és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdésekkel fordulhatnak a helyható-
sághoz és javaslatokat tehetnek”. Talán kínos a fideszes városvezetésnek a személyes 
találkozás a lakossággal? Én bízom az összefogásban, egy fejlődő Füzesabonyért!

Bocsi János
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A Városi Könyvtárban  
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órától előadást tart 
Bocsi János,

a Múltban élő történelem 
című könyv kutatója

 Füzesabony múltja címmel.
A rendezvény szervezője a  

Kertbarátok Egyesülete

Diszkó Füzesabonyban, a Márkában
Közkívánatra ismét diszkó lesz a Márka 

Presszóban 2015. október 17-én, 20 órától!
A  70-80-90-es évek zenéit és napjaink sikereit ezúttal is

Wenczel Árpád és a PW Produkció biztosítja.
Várunk minden szórakozni vágyót egy 

zenés, retrós éjszakára a Márkába!
Ákos & Erzsike & Árpád

Jászberényi Miklós (1894- 1913): 

Alkonyatkor
Estenden, a szürkületben, kis kertembe hi a szellő,

Elszorul a szívem rajta, hisz úgy néz ki, mint a temető.
A fa lombja rég hever már, a gyökerét- eltakarja,

Elsárgulva, elhervadva, a hideg szél learatta.
Nem zöld már többé a pázsit, kopár az is, mint csak a fák,
Nem zümmögnek össze- vissza, rajta apró kis madárkák.
Bokor lombja – fű - virág s fa, mintha múltját siratgatja,

Őszi szél nyargal át rajtok,  furcsa táncot járogatva,
Mint egy elszabadult szellem, úgy süvölt, s száguld tova:
Merre mégyen?!... Merre száll el?!...a jó Isten tudja hova?!

Csupán csak a faltövében, virul még egy kis folyondár,
Ablakom körül övezve, s a rostélyra kapaszkodván.

Reménységnek örökzöldje, díszlik csak, más nem él itten,
És e növény ad reményt, hogy hihetünk, abban a hitben:

Hogy ah! Nincsen a halálnak rajtunk megölő hatalma,
Nem jut az enyészet rajtunk soha örök diadalra!

Forrás: Eger és Vidéke  
1890. év november 11. (45. száma)

Gyűjtötte: Bocsi János

Életünk folyamán sok olyan alkalom van, amikor dalra 
fakadunk. Dalolunk örömünkben, bánatunkban, ha 
vigasztalni akarunk, vagy ha megnyugtatni, elaltatni 
szeretnénk gyermekünket. Átadhatjuk dalban érzése-
inket, de átadhatjuk azt a csodát, amitől kiráz a hideg, 
hallgatjuk, vagy műveljük a zenét a saját hangszerünk-
kel; a hangunkkal. Az együtt éneklés olyan szociális te-
vékenység, ami az összetartozás örömén kívül, erősíti 
a tagok mentális egészségét – örömérzetét, kifejleszti 
azt az érzékelési funkciót, ami érzékeny lesz a csoport 
tagjai problémai iránt. Fejleszti a kognitív funkciókat – 
tehát, idős korban is „élesíti” az agyat. Tehát rendkívül 
jó hatással van az éneklő emberek egészségére. 

A Rozmaring Népdalkör minden tagja átéli és 
szereti a közös éneklést. Ami még inkább növeli az 
együtténeklés minőségét az a – „tiszta forrás” – a 
magyar népdalok interpretációja. Amikor magyarsá-
gunkat hangoztatjuk, ritkán dicsekszünk azzal, hogy 
akár száz magyar népdalt ismerünk, tudunk éne-
kelni. Mi már elmondhatjuk ezt magunkról. A teljes 
körű megismerésben szakértő áll mellettünk Kissné 
Bozó Sarolta művésztanár személyében. Segítségével 
nemcsak tisztán énekelni tanultunk meg, de megér-
tettük eleink életét, hagyományait, amit szeretnénk 

hitelesen bemutatni, továbbadni – annak, aki kíván-
csi rá és meghallgatja, továbbviszi. 

Három évvel ezelőtt a Füzes Fesztivál rendezvény 
lehetőséget biztosított arra, hogy a környező öt tele-
pülés daloskörei: Dormándi Remenyik Zsigmond Ének-
kar, Besenyőtelek Pacsírtái, Mezőtárkány Gyöngyvirág 
Nyugdíjasklub énekesei, Egerfarmos Őszirózsa Népdal-
köre, Mezőszemere Kéknefelejcs Hagyományőrző Nép-
dalkörével találkozhassunk, bemutassuk egymásnak 
és a füzesabonyiaknak műsorainkat. Személyes kap-
csolatokat építsünk, erősítsünk, hiszen ez fontos min-
den nyugdíjas korú, dalolni szerető ember számára. Az 
EFI támogatásával a második 
találkozó már létrehozta a 100 
tagú népdalkört. Aki hallotta 
énekelni az összevont kórust, 
egész életében emlékezetes 
élmény marad számára. A III. 
Népdalkörök találkozóján, 
már vendégeket is köszönt-
hettünk, a Bogácsi Pávakört. 
Színvonalas műsoruk és elő-
adásuk lenyűgözte a hallgató-
ságot, gyönyörű népviseletük 

irigylésre méltó volt. Szeretnénk még a jövőben is sok-
szor látni és hallani őket! De szakemberek erősítették 
meg azt a sejtésünket, hogy a két év alatt rendkívül so-
kat fejlődött, mindegyik népdalkör. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a füzesabonyi Rozmaring ARANY minősítést 
kapott az Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD-on. Tartalmas 
délelőttöt töltöttünk együtt, rendkívül jó hangulatban, 
sok-sok közös énekléssel szórakoztattuk magunkat és 
a közönséget! Folytatása Besenyőtelken, hiszen együtt 
énekelni nagyon jó!  (Illetve 2016. szeptember 3-án a  
IX. Füzes Fesztiválon – a szerk.)

Takácsné Szigeti Ilona

Az idei tanév kezdete, sokak számára más volt, mint 
az eddigiek. Most már ők is mazsoretteznek – még-
pedig Füzesabonyban! A Pinkóczy Mazsorett Kulturá-
lis Egyesület „betáncolta” magát a köztudatba a kör-
nyéken. Senki nem gondolta ezt, amikor elkezdtük az 
első 8 fős csoporttal Besenyőtelken a kitartó munkát 
2011-ben. Azóta 3 besenyőtelki és 2 füzesabonyi cso-
porttal robogunk tovább a sikerek útján.  Az itt újon-
nan alakult  óvodás-elsős korosztályba jelenleg 24 
kislány jár, a nagyobb iskolások pedig 7-en voltak az 
első bemutató órán. Biztos 
vagyok benne, hogy több 
is lesz ez még, folyamato-
san várjuk a jelentkezőket! 
Ahhoz, hogy fejlődhes-
sünk, támogatókra van 
szükség, amihez nem min-
dig elég a szülői segítség. 
Ezúton kérem, aki teheti, 
támogassa csoportjainkat, 
hogy eszközöket és fellépő 
ruhákat tudjunk vásárol-
ni! Ez az újonnan alakult 

2 füzesabonyi csoportnak különösen fontos, hisz 
mint tudjuk, minden kezdet nehéz. Ha valaki ked-
vet kapott, hogy közénk tartozzon, azt várjuk nagy 
szeretettel hétfő délutánonként a Közösségi Házban 
megrendezett próbáinkon!

Szívből remélem, hogy még sok évig együtt 
dolgozhatunk, tartalmas, értékes időt tölthetünk 
együtt, ezzel a közönséget és persze magunkat is 
megörvendeztetve!

Pinkóczy Lilla művészeti vezető
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