IX. évfolyam, 44. szám, 2015. február 13.

AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Olvasó!
Köszöntöm a Füzes Krónika idei első – péntek 13-án megjelenő - számában és ezúton
is Sikeres Új Esztendőt kívánok a magam és az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében
2015-re!
A 2014-es év lapunk életének eddigi legaktívabb időszaka volt, hiszen összesen 10 alkalommal jelent meg a 12 hónap során azzal a
céllal, hogy aktuális hírekről tájékoztassa olvasóit Füzesabony és ezen belül elsődlegesen az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület vonatkozásában. Az idén várhatóan 6-szor kerül terjesztésre időszaki kiadványunk nyomtatott és
elektronikus formában. Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Füzes Krónika és az
ÖFE már 1 éve a Facebook közösségi portálon
is elérhető, de természetesen megtalál minket
a 9 éve működő www.fuzeskronika.hu web oldalunkon is. Sokan fejezték ki elismerésüket
felénk azzal kapcsolatosan, hogy a Füzes Krónika 2014-ben is köszöntötte hagyományaihoz híven Füzesabony lakosságát Karácsonyi
és Új Évi jó kívánságaival. Ugyanakkor többen
felháborodásuknak adtak hangot azért, hogy
az ÖFE-vel ellentétben Füzesabony Városának

új, Fideszes vezetése – a Füzesabonyi Hírmondó történetében először
– nem tartotta fontosnak, hogy üdvözölje településünk polgárait az év
vége közeledtével, helyette azzal voltak és vannak elfoglalva, miszerint
„Füzesabonyban legyen tánc”! Az eltelt hónapok füzesabonyi eseményei
alapján az „Oroján vezérelt” helyi testület vélhetően kissé felcserélte az
önkormányzati munkát a vendéglátóiparral. Lényeges különbség a két
tevékenységi kör között, hogy az Önkormányzat közpénzekből gazdálkodik! A Füzes Krónika még visszatér
erre a témára várhatóan március 15re megjelenő következő számában,
ahol természetesen megemlékezünk
majd nemzeti ünnepünkről, valamint
Balogh Irma projektvezető ír a Füzes
Tanoda zárásáról és Bocsi János hívja
fel a figyelmet a Múltban élő történelem című könyvre.
Lapunk idei első kiadványának címoldalán néhány egyesületünk számára jelentős,
2014-es helyi eseményre emlékezünk
vissza az ott készített fényképekkel.
Városunkban járt tavaly több ismert
közszereplő. A Füzes Krónika archívumából a politikusok közül Gyurcsány
Ferenc (volt) miniszterelnök, valamint
Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő eddig még részünkről nem publikált fotóit osztjuk meg a Krónika hasábjain, illetve a zene világának sztár
előadói sorából a Sportcsarnokban

március 15-én fellépett legendás hírű Csepregi
Éva - Végvári Ádám duót emelem ki és a szeptemberi VII. Füzes Fesztivál szupercsapatát, a
nagyszerű hangulatot teremtő Children of
Distance-t. Végül, nem maradhat ki a felsorolásból az októberi helyhatósági választáson
ringbe szállt ÖFE képviselő jelöltek csoportja (a képről hiányzik Valyon István – a szerk.),
akik már sokat tettek önzetlenül eddig is városunkért és hitük szerint a jelenben, valamint
a jövőben is ezt az utat járják majd tovább –
ÖSSZEFOGÁSSAL FÜZESABONYÉRT!
Wenczel Árpád

Péntek 13.
Ki ne ismerné a jelentését egy mondat után felcsattanó tüsszentésnek, vagy az úton előttünk átszaladó fekete macskának? Van, aki úgy véli, szerencsét hozhat a ritkán előforduló négylevelű lóhere,
vagy abban hisz, hogy egy szeretett embertől kapott emléktárgy, néhány helyünkön talált kavics
megvédhet minket a rossztól. Számtalan mendemonda, babona létezik a legendás péntek 13. vonatkozásában, de eredetüket általában az idő homálya fedi - ugyanakkor sok érdekes, igaz történet száll róla, szájról - szájra.
Wenczel Árpád

A női kézilabda megalakulása
Füzesabonyban
A decemberi számban a férfi kézilabdáról írtam, ahol is ígéretet tettem arra, hogy a Füzes Krónikában folyatjuk a sorozatot. Most
a női kézilabda kerül terítékre. Ugyanúgy,
mint a férfiak ők - is többször nyertek már
NB II-es bajnokságot és az NB I/b-ben is
több idényt játszottak, sokak, sokunk örömére! Szegedi Sándorral gondolatban vis�szatekintünk az 1960-as évek elejére és vis�szaemlékezünk a kidobós játékra, amit az iskolában és a szabadidejükben játszottak a
lányok. Ennek akkor az volt a lényege, hogy
el kellett kapni a labdát nem elugrani előle.
Ezáltal nagyon ügyesen mozogtak a lányok
a labda irányába és nem féltek tőle. Kifeje-

zett edzői státusz nem volt esetükben, hanem Sanyi bácsi irányította őket is. Nagyon
jó edző meccsek kerekedtek ki a fiúkkal,
ahol nem vallottak szégyent. Az edzési lehetőségek a szabadban csak késő tavasszal,
nyáron és kora ősszel voltak adottak. A Művelődési Házban, iskolákban megtűrt személyként kezelték őket. Rossz idő esetén,
elméleti szinten tartották a foglalkozásokat.
Felkészültségből, szabályismeretből jelesre
vizsgáztak. Nagyon odafigyeltek egymásra
a fiúk és a lányok nem csak a pályán, hanem
a magánéletben is, ahol közős rendezvényeken vettek részt. Ennek legszebb példái
a közös sportkapcsolatok, mely családalapításba végződött (pl.: Both Margó - Váradi
Sándorral és Lakatos Mária - Vakarcs Józseffel kötött életre szóló házasságot).
Míg a női bajnokság nem indult be a járásban, addig a fiúkkal tudtak csak gyakorolni. Ezek a játékok elősegítették a tehetségek kibontakozását. Járási szinten ugyanúgy zajlott a sportág szervezése, mint a férfiaknál. 1961-ben jött létre első alkalommal a
női megyei bajnokság, itt erős mezőnyben,
jól szerepelt a füzesabonyi együttes. A KISZ
égisze alatt szerveződött csapatot a Petőfi Tsz vette át, ezáltal nyugodt körülmények
alakultak ki a játékosoknál. Megfelelő men�nyiségű labda és mez állt rendelkezésre.
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Az első csapat tagjai: Orsó Ilona (kapus),
Medvecki Ilona, Both Margó, Németh Ilona, Tasi Eszter, Baráz Anna, Mészáros Klára
és Geda Irén.Talán ezek a játékosok is lehetnének a füzesabonyi fiatal női játékosok példaképei! Guti Zoltán Szihalomról érkezett a
telepi iskolába, ott felkarolta a diáksportot
ezen belül is a kézilabdát. Az ő segítségével nagyon sokan szerették meg ezt a sportot és tehetséges játékosok kiválasztásánál
is sokat segített a mindenkori sportvezetőknek. Elmondta Szegedi Sándor, hogy személyes barátság fűzte Zoli bácsihoz, több
alkalommal hívta el edzésre az iskolába melyet ő tartott. Nyugodtan, kiegyensúlyozottan tartotta a foglalkozásokat, így
szerettette meg a
lányokkal a kézilabdát.
Ebben az időben Molnár Gyula volt az edző, őt
Szigetváry László
követte. Ekkor már
a FVSC színeiben
sportoltak. Ezek az
emberek, ezek a
játékosok nagyon
sok örömteli pillanatokat okoztak a
füzesabonyi embereknek. Egy-egy
mérkőzésen 300-

(2009), Both Margó, valamint Guti Zoltán
(2014). Ők már egy égi csapatban játszanak együtt. 1961-től napjainkig több ezer
füzesabonyi fiatal ismerkedett meg a kézilabda sporttal, ezáltal javították egészségüket! Beszélgetésünk során úgy gondoltuk,
hogy érdemes volt a kezdeti nehézségeket
leküzdeni. Azóta a női kézilabda népszerűsége töretlen, ezzel sok örömet okozva az itt
élők számára. Végezetül Sanyi bácsi elárulta, ezeket a riportokat Gál József és Petővári
József kérésére adta. Mivel ez egy visszaemlékezés, így kimaradhattak esetleg nevek a
felsorolásokból, de ezek nem szándékosak
voltak! Buzdítsuk együtt a füzesabonyi csapatokat, Hajrá Füzesabony!
Bocsi János

Balról jobbra: Orsó Manci, Tóth Rózsi, Pálfalvi Erzsi, Nagy Mária,
Várkonyi Mária, Nagy Marika, Mészáros Mária.
400-an is buzdították jobb teljesítményre a
női kézilabdásokat. Az idő múlásával megfogyatkozott az élő játékosok és a sportvezetők létszáma.
Itt emlékezzünk meg az elhunytakról, akik: Molnár Gyula és Szigetváry László (1996), Orsó Ilona (2006), Mészáros Klára

(A Füzes Krónika 2014. december 19-én
megjelent számának a 2-3. oldalán a füzesabonyi férfi kézilabda kezdeti lépéseiről írt Bocsi János. A képek alatt felsorolt nevek között
néhány, sajnálatos elírás történt, amiért lapunk elnézést kér az érintettektől! – a szerk.)
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TÁMOP 3.3.9-C12/2012-0160 „Összefogás a Füzes Tanodáért” program
Füzesabony városban

Füzes Tanoda
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
sikeres TÁMOP 3.3.9-C-12 pályázata keretében működik továbbra is a „Füzes Tanoda”
Füzesabonyban. A Füzes Tanoda működtetésével a célunk az, hogy a 30 bevont hátrányos helyzetű tanuló közül minél nagyobb
arányban lépjenek magasabb iskolai fokozatba, nyerjenek felvételt - érettségit adó
középiskolába, hiányszakmát oktató szakiskolába, csökkenjen az iskolai lemorzsolódás. Mindezek eléréséhez szükséges a bevont tanulók eredményeinek javítása, képességeik, készségeik kibontakoztatása.
Lehetőséget biztosítunk számukra különféle izgalmas szabadidős-kulturális programon való részvételre, táborozásra, hétvégi sport programokra és ingyenes internet
használatra.
A Füzes Tanodában a legkülönbözőbb
képességű gyermekek egyformán részesülhetnek a szaktanárok, segítők által az
egyénre szabott felzárkóztatásban, tehetséggondozásban. A Tanoda pedagógusai
nagy lelkesedéssel végzik munkájukat. A
pedagógusokon kívül mentorok, mentálhigiénés szakemberek, pszichológus stb.
szakembergárda segíti a pályázati kiírásban foglaltak megvalósítását. A pszichológus vezetésével történő filmklubok, pályaorientációs foglalkozások zajlanak, legutóbb egy helyi mezőgazdasági vállalkozónál tettek látogatást pályaorientáció céljából a gyerekek.

A tanodás gyerekek
napi szinten használják
a laptopokat, vásárolt
játékokat, szabadidős
programokban eszközöket (csocsó, tollas,
tenisz, pingpong). A
kézműves programok
közül a gyerekek egyik
kedvelt elfoglaltsága a
tanuláson túl a kreatív
tevékenység, ahol a jeles napokra, ünnepekre, pedagógus irányításával dekorációs elemeket készítenek, és
nagy örömmel viszik haza.
Kutatók éjszakáján vettek részt szeptember 26-án az Egri Főiskola szervezésében, régészeti kiállításon voltak a tanodás diákok,
ahol Füzesabony kultúrtörténete és régészeti leletei Dobó István Vármúzeum kihelyezett
tárlata volt, helyileg a füzesabonyi vasútállomás épületében. A tanulók aktívan szerepeltek a városi szervezésben zajló Szeretlek
Magyarország programon, esti túrán, táncházban.
A közelmúltban egy remek borsodi kiránduláson szereztek új ismereteket a fiatalok,
az állatvilágról a Miskolci Vadasparkban, a
régmúlt világról, a történekemről a Diósgyőri
Várban tájékozódtak a tanodások. Például a
középkori lovag életről, vagy a vár fénykoráról, Nagy Lajos király uralkodásáról a 14. századból. 1526-ig hat királyné nászajándéka, vidéki rezidenciája volt a
vár – erről kapta ma is
használatos elnevezését: a királynék vára. A
kultúra oltárán is áldoztunk, ezt követte a kulináris élvezet: a méltán
országos hírű Kisgergely
Cukrászdában kóstolhatták meg a Füzes Tanodások a finomabbnál
finomabb desszerteket.

Sajnos hamar elrepült a pályázat aktív
ideje. Így már a Tanoda utolsó előtti nagy
rendezvényét, a Farsangi bulit szervezzük a
diákokkal. Ezt követően már csak az utolsó akkord marad hátra, a Tanoda záró rendezvénye, amelyet szintén február hónapban fogunk megtartani, és veszünk búcsút
egymástól.
Tudjuk, hogy hasznos időszakon vagyunk túl, tudkil, hogy sok tanodás gyerkőcnek hiányozni fog a sok-sok program, a
nagyszerű kirándulások, a tábor, a sok önzetlen segítség a tanároktól.
Jelen sorok írói most azzal búcsúznak
egyelőre, hogy keressük a folytatás lehetőségét.
Balogh Irma projektvezető ,
Márkus Róbert Zsolt szakmai vezető

Évindító közgyűlés
Január 14-én 17 órától az Összefogás Füzesabonyért Egyesület a
Művelődési Házban tartotta évindító tanácskozását, ahol a tagságon
és pártolókon túl részt vettek többen a választási bizottságokba delegált személyek közül is. Wenczel Árpád elnök visszatekintés gyanánt
tájékoztatta a jelenlévőket a 2014. évi eseményekről, ezen belül a megtartott rendezvényekről, a Tanoda helyzetéről, a Füzes Krónika működéséről és a helyhatósági választások tanulságairól, valamint az ÖFE 4
éves önkormányzati szerepvállalásáról, eredményeiről.. Az évindítás
kapcsán az idei célok hangzottak el, közülük kiemelt figyelmet kapott
a szeptember 5-re tervezett VIII. Füzes Fesztivál és a hamarosan záruló
Tanoda projekt. Az elnöki beszámolót követően egy kötetlen, estébe
nyúló beszélgetésre került sor.
Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke
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