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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Visszatekintés 2015-re
Tisztelt Olvasónk! Advent időszakát
éljük. Ilyenkor még a „kőszívű emberek”
is hajlanak a szeretet és megbocsájtás
irányába. Az ellenfelek békülékenyebb
hangulatban vannak ebben az időben és
a viszályok is csökkenő tendenciát mutatnak – hiszen mindenki készül a legszebb
ünnepünkre, a szeretett Karácsonyra és
azt követően az Ó Év búcsúztatására, valamint az Új Esztendőre. Sokan éreznek

ezekben az időkben késztetést az emlékezésre és a visszatekintésre. Ezt teszi
az 50. ünnepi számában röviden a Füzes
Krónika is.
Sajnálatos módon sok szomorú esemény történt a közelmúltban. Európa
hónapok óta egy dologra összpontosít –
és ez az Iszlám terrortámadása az orosz
repülő ellen 2015. október 31-én és az
elhíresült párizsi vérengzés november

13-án. Feszült helyzet alakult ki és ennek kapcsán óriási fenyegetettség az Európai Unió tagállamaira nézve.
Füzesabonyban szerencsére nem volt migráns áradat
és a leírt szörnyűségek sem veszélyeztették a lakosságot. Más téren itt sem felhőtlen az élet. Önkormányzatunk az országos vezetés stílusához hasonlóan a megkapott párt utasításokat fegyelmezetten végrehajtotta
az év során. Volt „ Legyen tánc” és ment folyamatosan a
felelőtlen költekezés a kötvény pénzből! A Média KHT,
a korcsolya pálya és a kézilabda - foci támogatása minimum 100 millió forintjába került ez idáig városunknak
és akkor még nem szóltunk a kiemelt alpolgármesteri
(folytatás az 2. oldalon)

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület tagjai és a Füzes Krónika szerkesztősége nevében kívánok
Tisztelt Olvasóinknak - békés, meghitt Karácsonyt, valamint sikerekben gazdag, boldog, Új Esztendőt!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

(folytatás az 1. oldalról)

fizetésről, Abony Habonyának
felháborító mértékű díjazásáról,
stb.
A volt, ÖFE többségű képviselő-testület sokkal szerényebben és hatékonyabban
működött. Az akkor eltervezett
és megkezdett beruházásokat
részben folytatta a mostani önkormányzat, azonban ezen túl
fejlődés nem tapasztalható sem
a sport „sikerek”, sem pedig a városfejlesztés tekintetében. Az elmúlt vezetés által biztosított nyugalomnak
és megfontolt, takarékos gazdálkodásnak már nyoma
sincsen!

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület idei tevékenysége során nyárra
lezárult a kiemelt Összefogás a Füzes
Tanodáért elnevezésű projektünk, melynek a pénzügyi vizsgálata is sikeresen
megtörtént november 26-án. Az ÖFE
minden jelentős helyi társadalmi eseményen részt vett, így például március
15-én, május 1-én, augusztus 20-án és
október 23-án. Ott voltunk a Civil Expo-n
is. Több zárt és nyilvános ülést, fórumot
tartottunk. A szokásos, Márka pres�szóban lebonyolított tavaszköszöntőnk ezúttal is a kulturált
szórakozásról szólt, akár csak az ismételten nagy érdeklődés
mellett szeptember 5-én megtartott VIII. Füzes Fesztivál,
ahol az idei sztárvendégeink Szandi és Jessy voltak.

Wenczel Árpád
ÖFE elnök

Karácsony

Közmeghallgatás

„Dicsőség a magasságos menyekben az Istennek és e földön békesség az emberekhez jóakarat!” A kereszténység szeretet ünnepét üljük most is, a hanyatló esztendő
utolsó napjaiban. Mintha a tűnő esztendő egyre gyengülő szárnycsapásai a mulandóság gondolatának felkeltésére hívnák fel bennünk az írás szavait, megerősítve a
szeretet, jóakarat magasztos érzelmeit. Mintha szelíden, bánatosan fülébe súgná
minden földi teremtett lénynek: Emlékezz meg mulandó voltodról, kevély, gőgös,
civakodó ember! Hiszen annyi se vagy a nagymindenségben, mint egy porszem,
amit egy legyintés elsodor nyomtalanul. Életed az idők végtelenségében még an�nyi se, mint szemed gyors pillantása. Ma még vagy, holnap már megkezdi rajtad az
enyészet feltartóztatatlanul pusztítását. Csak a szeretet örök hatalma őrizheti meg
emlékedet, mert csak az állandó, amit a szeretet művel, ez építi fel, amit a gyűlölet
elrontott a nagymindenség forrongó munkájában
ez teremti meg a romba
dőlt új világot. A szeretet
e nagy ünnepén családi
körödbe, a szeretet élő,
örökös jelképének árnyékos otthonába menekülve
a világ örökös civódásai,
egymás ellen törő gyilkos küzdelmei közül,
megtalálod-e most is ott
a szeretet, a béke szelíd
megnyugvását? Ha van még benned egy íz, amely a hazádhoz húz, ha még jut
szerető lelkedben egy kis hely a honfi gondnak? A hazáért remegő aggodalomnak:
ünnepelhetsz-e karácsonyhoz méltó lelki békességgel, csendességgel?
Kemény, nehéz időket élünk. Pusztulásnak, züllésnek indult nemzetünk. Nagy
részük sírván a tengerekre iparkodik, mintha meghalt volna bennük a ragaszkodás
utolsó íze is, mely őket a hazához köti. Aki itt maradt, szeretet honmentő munkájában már nem is tud, nem is akar részt venni. Ellenséges táborokba gyülekszik a magyarok szerteszét váló hada, ádáz küzdelmet folytatnak egymás ellen. Azok, akiket
a nagy elődök szerető gondnoksága annyi veszedelmek közepette egy testvérnek,
egy nemzetnek tudott nevelni. Ma elvakulva, féktelenül, lélekben irgalmat nem
ismerve ütögetik le a szabadság gyepűit, kerítéseit, erősségeit. Törnek egymás ellen, törnek e haza legnagyobb, legértékesebb kincsei ellen s a szeretet elriad tőlük,
mert a gyűlöltség vadul megkergeti, nem tud vele egy ösvényen járni. Oh pedig külön utakon is járván, nekünk százszorosan érezni kellene, hogy egymásra vagyunk
utalva, az együvé tartozás rendíthetetlen érzése nélkül oldott kéve vagyunk, amit
az első vihar szerte-széjjel szór. Testvértelenül, árván vagyunk e nagyvilágban, csak
ellenségünk sok, mint a fűszál a réten, mint csillag az égen. Még egy néhány nap,
egy néhány óra, egy néhány perc és az év sírjába dől. Mit hoz az új, a feltámadó idő?
A szeretet ünnepén riadva száll, otthont nem lel az együvé tartozás szent érzése,
megleli-e az újesztendőben?
Forrás: Hevesvármegye 1904. év december 25. (103. száma)

A Füzes Krónika legutóbbi, 2015. szeptember 30-án megjelent számában Wenczel
Árpád ÖFE elnök és Bocsi János kifogásolták, hogy az új városvezetés az elmúlt 1 év
során nem méltatták arra városunk polgárait, hogy a közmeghallgatást megtartsák,
pedig ezt a törvény is előírja számukra. Nos - talán éppen a Füzes Krónika jelzésére - lett 2015. október 12-én közmeghallgatás a déli városrészben! A Házasságkötő
teremben 17 órától kezdődő eseményen, a hivatali apparátuson, néhány érdeklődőn, pár beépített emberen és a foghíjas képviselő testületen kívül - egyetlen civil
szervezetként - az ÖFE képviselte magát 5 fővel. A váratlan és esetleg kellemetlen
kérdéseket eleve kizárva, a Polgármesteri Hivatal honlapjáról letölthető „Felszólalási
lapon” lehetett maximum 2 rövid kérdést feltenni, amit a titkárságon legkésőbb 6
órával a kezdés előtt le kellett adni. Talán ez is eredményezte a csekély érdeklődést.
Az alpolgármester rövid, kissé akadozó Fideszes propaganda beszéde után, gyakori
hibákkal fűszerezve felolvasták a kérdéseket és azokat egyesével röviden megválaszolta az előre megírt és kidolgozott anyag alapján a polgármester. Egyesületünket
kissé arrogánsan támadta azért, hogy mertünk érdeklődni a 400 milliós örökölt kötvénypénz eddigi költéseiről. Már nem maradt 300 millió forint sem belőle! A „Legyen
tánc”, a sok utazás, a polgármesteri tanácsadó túl sokba került! Kissé ingerültté vált
polgármester úr, hogy a helyi sportra költött több 10 millió forintos önkormányzati támogatások kapcsán érdeklődni mertünk az FSC idei sikerei felől és a jégpálya
megkérdőjelezhető hatékonyságáról - anyagi oldalról megközelítve ezt a témakört!
Néhány önkormányzattal szimpatizáns elmondta, hogy a versenysport nem is olyan
fontos, mint a tömegsport, így most a legfőbb cél mindenáron a korcsolya és a tánc,
szórakozás. A pénz nem számít! Ezek után új fordulatként még egyesületünket kezdte kritizálni egy jelenlévő, akinek rosszindulatú megjegyzéseire Gál Józsefné, Bocsi
János és Gulyás László reagáltak röviden az ÖFE részéről.

Gyűjtötte: Bocsi János
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Sajnálatos, hogy hazánk eddigi legnépszerűbb
rendszerváltás utáni politikusa, Göncz Árpád köztársasági elnök úr 2015. október elején elhunyt. Ő már nem
élhette meg a magyar futballválogatott november
15-én történő mennybemenetelét a norvégok - összesítésben 3:1 arányú - legyőzése révén! Kaptunk tehát
hideget és meleget egyaránt 2015-ben és a jövő esztendő sem ígérkezik felhőtlennek. Ennek ellenére az
advent még hátralévő időszakában – így most, advent
4. vasárnapján is - és a karácsonyi ünnepek alatt egyaránt költözzön mindenki lelkébe béke, megbocsájtás
és szeretet! A következő Füzes Krónika várhatóan 2016
márciusában jelenik majd meg.
Tisztelt Olvasóink, BÚÉK 2016!!!

Wenczel Árpád

Osztálytalálkozó
2015. november 14-én volt az egykori Füzesabonyi II. számú Általános Iskolában
(jelenleg Széchenyi – a szerk.) 1975-ben ballagó 8.A. osztály 40 éves találkozója.
Szoviár János
osztályfőnök és
a „vén diákok”
kora délutántól
késő estig emlékeztek a helyi
Napsugár étteremben a régi
szép időkre és
azokra a társaikra, akik sajnos már soha
nem lehetnek
közöttük.
W.Á.
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Merre tovább1. rész
tavasszal FSC?
Szegedi Sándor a füzesabonyi kézilabda egyik alapítója
még szeptemberben megkereste szerkesztőségünket
és elmondta a véleményét, amely sajnos igazzá kezd
válni. Ezt anyagtorlódás miatt, akkor nem tudtuk leközölni. Nagyon örült a lányok jó szereplésének, megnyerték az NB II-es bajnokságot, a fiúk viszont a kiesés
ellenére a visszalépések miatt maradhattak az NB IBben. De megemlítette azt, hogy nem szabad elfeledni
az 1960-70-es éveket, ahol járási és megyei osztály is
volt a fiúknál és a lányoknál! Általában az előbbiek II.
az utóbbiak III. helytől többre soha nem vitték. Ezt nem
igazán kellett magyarázni, hiszen nem voltak hatalmas
gyáraink, főiskolánk, nagypénzes szponzoraink. Óva
intette őket a kudarc lehetőségétől. Itt vetődik fel a
kérdés: mi a célszerűbb? NB II-ben az első hely, vagy
NB IB-ben 0 ponttal az utolsó? A közönséget melyik
alternatíva szolgálja ki jobban?
Mára már alig lehet a régi ellenfelek sorából a
különböző bajnokságokban találni valakit. A járási
és a megyei osztály teljesen szétmorzsolódott. Míg
1966-ban bajnok lett a FVSC női gárdája, addig sajnos fentebb lépni nem tudott, mivel anyagiak nem
álltak rendelkezésre. Dicső múltja van a füzesabonyi kézilabdának, nagyon sok tehetség megfordult
itt! Az első 21 év jellemzése röviden a következő:
kis csapat anyagi bázis nélkül, nagy eredményekkel. Több alkalommal szerepelt a megye által kiírt
villámtornákon pld: Sirokban. Rangos nyolc csapat
részvételével megszerezték anno az első helyet.
1969-ben ismét sikerült megyei bajnoknak lenni,
újabb serleggel gyarapodott a gyűjtemény, nagyon
sok gratuláció mellett. A sikerekhez nagymértékben hozzájárult a tardosi edző és játékvezetői

Gyászhír
Kiss Lajosné (19422015) 2015. december 7-én reggel örökre
lehunyta szemeit Kiss
Lajosné (szül.: Fekete
Mária), akit a „kozmetikus
Csöpiként” ismert egész
Füzesabony. Mindig volt
néhány kedves szava és
egy mosolya ahhoz, akivel találkozott. Az eddigi
összes Füzes Fesztivál aktív résztvevőjeként üdvözölhettük valamennyi alkalommal, sok más helyi
rendezvény mellett. A FitoMed Elit Club tagjaként is
több eseményen működött közre. Temetésére 2015.
december 20-án kerül sor 11 órától Füzesabonyban,
a telepi temetőben.
Nyugodjon békében!		
W.Á.

Új helyen az
MSZP
A Füzesabony Rákóczi út 63. szám alatt található
épületben került sor ünnepélyes kereteken belül
november 13-án (pénteken) az MSZP új irodájának
az átadására. A 17 órától kezdődő eseményre az ÖFE
is meghívást kapott.
W.Á.
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tábor, amit Veres
Rózsi elvégzett,
sőt a nők között
elsőként labdarúgó játékvezető
lett. Nem csak a
technikai tudásra
fektették akkor a
hangsúlyt, hanem
a jó erőnlétnek is
nagy szerepe volt
az eredményes
szereplésben.
Napjainkban
is összejárnak a
régi „öreg” hölgyek a Hársfa
vendéglőbe, így
elevenítik fel a
rég-múlt időket,
a szép emlékeket.
Az idő vasfoga viszont halad előre.
Egyre kevesebben
vannak azok, kik
az alapítók közül
még életben vannak. Sajnos nemrégiben tragikus
hír telenséggel
eltávozott Varga
József is, aki 75
évet élt.

Szigetváry László veszi át a kupát

Bajnoki serleg

Siroki bányászkupa I. hely

Szalagavató
Az év vége felé térségünk több középiskolájában
került sor szalagavató ünnepségre. A képen a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 12.E. osztályának keringője látható. 		
W.Á.

A remény hal meg
utoljára! Vagy, már
csak a csodában lehet
bízni? Lapzártakor az
NB/I/B, Kelet Női csapatunk 12 mérkőzés
után 0 ponttal a tabella utolsó helyén áll.
A Férfiak szintén ebben az osztályban 12
mérkőzést követően 6
ponttal a 12. helyen
találhatóak a 14-ből –
1969-ben megyei I. hely
jobb gólkülönbséggel.
Labdarúgóink őszi végeredménye 0 ponttal (2 büntetőpont levonva tőlük) a tabella végén, de róluk a Füzes
Krónika, következő számában írunk majd. Remélhetőleg a „táncos – sportos” önkormányzatunk átértékeli a
helyzetet és úrrá lesz a problémákon! Hatékonyabban
kéne sokak véleménye szerint az adófizetők forintjaiból
erre szánt összegeket felhasználni! Hajrá Füzesabony!
Bocsi János

Retro a
Márkában
Október 17-én este kezdődött és másnap éjjel 4
óra előtt néhány perccel ért véget a Márka várvavárt retro bulija. Már
kezdés előtt megtelt
a presszó és környéke. Egy fantasztikus
közönséggel, szuper
hangulatban telt el
az este, melynek műsorvezetője ezúttal is
Wenczel Árpád és a
PW. Produkció volt.
Folytatás jövőre!
W.Á.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt vendégeinket, hogy
2015. december 15-én Füzesabonyban a
Rákóczi úti, volt OTP melletti épületben
megnyílt a Napsugár (volt Csomópont) étterem!
Magyaros ételekkel, korrekt árakkal, udvarias
kiszolgálással várunk minden érdeklődőt!
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