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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasóink!
Köszöntöm Önöket a 10 éves Füzes Krónika idei első számának hasábjain!
Remélem, lapunk PÉNTEK 13-án történő megjelenése még a babonásabb olvasóink
számára is nyújt majd néhány érdekes információt – elsődlegesen helyi és környékbeli
történésekről! Vannak Önök között biztosan olyanok is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat – számukra és persze valamennyi Füzes Krónika „kedvelő” részére hozzon
sok szerencsét, örömet és boldogságot az idei FRIDAY 13!

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA
Rudnyánszky Gyula:

A pünkösdi rózsa
(részlet)

Hű szerető szívnek
Volt egy szép rózsája.
Mint szeme fényére,
Úgy vigyázott rája.
Pünkösd vasárnapján
Kivirult hajnalra,
És pünkösd hétfőjén
Este meg volt halva.

Legutóbbi megjelenésünk óta elbúcsúztattuk a 2015. évet és neki indultunk teli
várakozásokkal az újesztendőnek. Februárban kiállt egyesületünk a „kockás ingesek”
elvei mellett. Az idén is köszöntöttük a hölgyeket és együtt emlékeztünk a 48-as szabadságharc hőseire, áldozataira. A Húsvét hagyományait ezúttal is tiszteletben tartottuk. Az ÖFE két ülésén januárban, illetve márciusban kidolgozta és elfogadta módosított alapszabályát, ami az ide vonatkozó törvényi előírásoknak mindenben megfelel. Egyben megtartotta soros tisztújítását is, melynek során újabb 5 évre megválasztotta vezető tisztségviselőit. Változás egyedül az alelnöki pozíció vonatkozásában történt, ahol Márkus Róbert Zsoltot Gulyás László volt polgármesterünk váltotta
fel. (Ezúton is köszönetemet fejezem ki eddigi munkájáért a magam és az ÖFE nevében
Márkus Róbert Zsoltnak és továbbra is számítunk szakmai támogatására! – a szerk.)
Április 12-én 17 órától lakossági fórumot tartott az MSZP Füzesabonyban, amin az
ÖFE részéről Wenczel Árpád elnök és Gulyás László, Bocsi János és Gál József vettek
részt. Érsek Zsolt megyei MSZP elnök vendége ezúttal 3 országgyűlési képviselő volt:
Gőgös Zoltán, Kész Zoltán és Korózs Lajos. A napi aktualitásokon túl szó esett a vasárnapi nyitvatartásról, állami földek gyanús értékesítéseiről, illetve a veszprémi, salgótarjáni parlamenti időközi választásokon elért sikerekről és a sorozatos Fideszes
mutyikról. Eljött május 1, amikor tisztelettel és szeretettel köszöntöttük az édesanyákat – mivel az idén a majálissal esett egy időbe az anyák napja. Május 21-én az
ÖFE ismét részt vesz a Civil Expo elnevezésű rendezvényen. Szeptember 3-án lesz a
IX. Füzes Fesztivál, amelynek megszervezésére és lebonyolítására az ÖFE elkezdte a
felkészülést. A program nagyjából már összeállt, de még sok feladat vár a szervezőkre. Reméljük, az idén az időjárás ismét kegyes lesz hozzánk!
Az első négy hónap alapján beigazolódni látszik, hogy 2016 sem lesz kön�nyebb sokak számára 2015 évhez képest. Többek idegeit borzolja folyamatosan számos országos esemény a Kormányunk és Igen Tisztelt Vezető Politikusaink háza táján. Ütős címlappal jelent meg példának okául 2016. április 28-án csütörtökön a HVG, amely részletesen foglalkozott az MNB-botránnyal. A címlapon
Matolcsy György jegybank-elnök volt látható rabruhában. Kezében egy táblát tartott, amelyre azt írták: „Matolcsy, a közpénz rabja”. A címlap a hirdetőoszlopokra is
(folytatás az 2. oldalon)
kikerült országszerte.

Pünkösd
A húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben az évben május 15-én, vasárnap ünnepli
a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz
pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból
származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta
nyújtózást a világ, ember és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong
és zsibong az élet. Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy
nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért,
gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa
szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket és kezdődhetett a mulatság. Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdi királynéjárás. A pünkösdi királyválasztás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint a
pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak
egy évre királyt. Ezt idézi Balassi Bálint verse:
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele”
Néhány népszokás:
Pünkösdi királynéjárás: A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami
nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak
megkérdezték a lányokat: Hadd, látom a királynétokat édes-e vagy savanyú? Felleb(folytatás az 4. oldalon)
bentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát.

(folytatás az 1. oldalról)

A Hvg.hu azt írta a cikk tartalmáról: gátlástalanul
osztogatta a közpénzt rokonoknak, barátoknak és így
megvenni kívánt értelmiségi csoportoknak a jegybank
alapítványi hálózata. Csaknem ezer tételből álló listát
hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
hat alapítványa azt követően, hogy a Kúria ezt kötelezővé tette a 260 milliárd forint közpénzzel „megtámogatott” szervezeteknek. A kifizetések listájából kiderült, milliárdos tételek mentek ingatlanvásárlásokra és méregdrága rendezvényekre, de 50 millió forin-

tot meghaladó szponzori és vaskos megbízási szerződések is szerepeltek a kifizetéseknél. (forrás: index.hu
2016. április 27.)
Sokan nem értettek egyet a kormányközeli televízió csatornáknál alkalmazott sorozatos kirúgásokkal.
Az MTVA-ban dolgozóknak ajánlatos a feletteseikkel
előre egyeztetni arról, hogy milyen kérdéseket tesznek
fel a kormány tagjainak – ezt mondta az MTI idén elbocsátott EU-s tudósítója egy öncenzúráról szóló Brüsszeli Konferencián. Kárpáti Jánost, aki 1981 óta dolgozott
a Magyar Távirati Irodánál, tavaly hívták vissza Brüs�szelből, majd néhány hónapra rá el is bocsájtották.
Azt mondta: csak találgatni tud, mi lehet az oka a kirúgásának, de feltűnő, hogy egy tavaly májusi sajtótájékoztató után úgy osztották be, hogy ne mehessen el
többször Orbán Viktor brüsszeli sajtómegjelenéseire.
Ugyanis feltett egy kérdést a miniszterelnöknek, amit
nem egyeztetett előre. A volt tudósító azt mondta: az ő
esete nem elszigetelt, más tudósítókat és szerkesztőket
is lecseréltek az elmúlt években. „Nem akarom magam
áldozatnak érezni, inkább felszabadultnak érzem magam” – jelentette ki. Azt is elmondta: gyakran érkeztek
kérések felülről, hogy mit kérdezzenek és mit ne. Kárpáti úgy vélte: „ez nem közmédia, hanem kormánymédia, pedig a kettő nem kellene, hogy ugyanaz legyen.”
Kárász Róbertet a TV2 rúgta ki több kollégáját követően – lassan senki nem marad a süllyedő hajón! A csatornánál egyre súlyosabb dolgok történnek az utóbbi időben, a Tények stábjának komoly része felmondott Kökény-Szalai Vivien hírigazgatói kinevezése óta.
Friderikusz Sándor is bejelentette, hogy inkább lelép a
tulajdonosváltás óta egyértelműen pártpolitikai célok
szolgálatába állított csatornától. A hírt a Mokka műsorvezetője és a TV2 is megerősítette. (forrás: Hír24HU)
Sajnos ugyanakkor helyben sem rózsás a helyzet! A Fideszes önkormányzatunk ténykedései tekintetében a Jobbik Füzesabony Facebook oldalán
2016.02.17-én Tóthné Veres Noémi arról írt, miszerint a 2016. február 11-i Képviselő-testületi ülésen
2

„A pénzügyi irodavezető-asszony összefoglalta a
főbb számokat. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.552.734 eFt költségvetési bevétellel és ugyanen�nyi kiadással állapítja meg.
Kiemelte: a kötvény pénzből december 31-i állapot szerint 222 millió forint
van, és még április 30-ig 40
millió visszatérítés várható. Kötelezettséggel terhelt
77.4 millió, amiből 20 millió visszapótlásra kerülhet,
mert nem kerül felhasznáKész Zoltán országgűlési képviselő és Wenczel Árpád ÓFE elnök
lásra. A szöveges kiegészítésből megtudhattuk, hogy idén tovább növekszik a forintért egyebek mellett polgármesterünk gazdasági
Városi Televízió és a Média Nonprofit Kft. támogatása. tanácsadója. Milyen véletlen egybeesés! Rohamosan
Előbbi 7.560.000 Ft-ból, utóbbi 45 millió Ft-ból gazdál- fogy a „kötvénypénz” még megmaradt része az Önkorkodhat, ezzel szemben a városi munkákat végző FÜV mányzatunk fényezésére, az ellenőrizhetetlen és feneKFT. alig több mint 30 millió Ft-ból.
ketlen zsáknak mutatkozó Média Nonprofit Kft folyaA Média Nonprofit Kft. üzleti terve ugyan megle- matos finanszírozására, stb. Mennyi járdát, vagy utat
hetősen elnagyolt, de azért megtudtam belőle, hogy lehetne építeni példának okául „Abony Habonyának”
a Patent újság évi 8,7 millióba, vagyis lapszámonként (Oroján Sándor) városi fizetéséből, vagy a korábbi cik1.450.000 Ft-ba kerül a városnak, ugyanakkor a műjég- lushoz viszonyítva sokszorosára emelt alpolgármestepálya üzemeltetés költségei nem szerepelnek a tételek ri illetményből és egyéb juttatásokból? A Korcsolyaközött. Azt is elmondták, hogy a műjégpálya idei költ- pályára fordított kétévi összegből a Kerecsendi út már
ségelszámolását nem ismerhetjük meg, mert az idén kiváló minőségű aszfaltborítást kaphatott volna – de
már a Média Nonprofit Kft üzemeltette – erről ugyan az bizonyos érdekcsoportoknak a jelek szerint nem
testületi döntés nem volt - és majd csak a KFT. éves be- olyan fontos. Lehetne még sorolni azokat a felvetéseszámolójából kaphatunk adatokat. Így történik meg a ket, amelyekkel az elmúlt hónapok során többen megváros pénzének átáramoltatása egy erre a célra alapí- keresték a Füzes Krónika szerkesztőségét, illetve az
tott cégen, melyre már nincs rálátása a képviselő testü- Összefogás Füzesabonyért Egyesületet. Aggódva filetnek csak a felügyelőbizottságnak.” Arról pedig a Job- gyeljük jó néhányan városunk polgárai közül azt, hogy
bik Facebook oldalán túl, korábban a Füzes Krónika ha- a meggondolatlan önkormányzati gazdálkodás misábjain mi is tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a Média att rohamosan fogyó „kötvénypénz” meddig tart még
Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke a testü- ki, milyen célokra költik el városunk Fideszes vezetői a
leti döntés hiányában Nagy Csaba polgármester úr ál- még rendelkezésükre álló maradék forintokat?
tal kinevezett Oroján Sándor hatvani vállalkozó, aki a
A fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt
Wenczel Árpád ÖFE elnök
városunk adófizető polgárainak pénzéből évi 4,8 millió Olvasóinkat!

Korán véget ért idén a
korcsolyaszezon
Január 31-én erre az idényre végleg bezárt a füzesabonyi műjégpálya. Ez volt a második év, mikor ilyen
jellegű szórakozási lehetőség nyílt a sportolni vágyók
számára. Még 2015 novemberében döntött az önkormányzat a pálya felállításáról. Most nem bérelt eszközökkel valósította meg, hanem több 10 millió forintos
beruházással épült a fedett jégpálya.
Vannak érvek és ellenérvek a megépítés kapcsán.
Pozitív dologként lehet említeni a sportolási lehetőséget a gyerekek és felnőttek számára. Ellenben, ha
a jelentős kiadást megnézzük - nagyságrendekkel nagyobb a ráfordítás, mint a bevétel. Talán ez vezérelhette a szervezőket, hogy a tavaly február végi zárást előrehozták január végére. Az enyhe tél csak növelte a
költségeket, kiadásokat. Az is elmondható, hogy hétköznap a délutáni, esti órákban a látogatottság igen
foghíjas volt, inkább hétvégén jelentek meg többen,
de igazából nagy tömeg ekkor sem alakult ki. A belépő árak majdnem vetekszenek az egri jégpálya áraival. Azért nem lehet összehasonlítani egy több mint 55
ezer lakost számláló megyeszékhelyt egy 8 ezer főt közelítő járási központtal. A kihasználtságról nem is beszélve! Magától érthető, hogy a nagyobb lélekszámú

településen sokkal többen veszik igénybe. A fizetőképes kereslet is jelentősebb lényegesen, mint egy nagyságrendileg kisebb városban. A veszteség szinte borítékolható!
A Füzesabony vonzáskörzetében élő gyerekek sem
élvezhették délelőttönként díjmentesen a pályát, pedig rászoruló lett volna bőven! Felvetődhet bennünk
egy kérdés - az egészségünk nem ér meg ennyit? Nullszaldós, vagy kismértékű hiány esetén nem is merülne fel bennünk ilyen gondolat, de van azért egy határ, amit már nem szabad túllépni! A kötvénypénzből finanszírozott létesítmény bevételi költségein nem
sokat javított a téli szünetben árult belépők ára sem,
ezért úgy gondoljuk az iskolás gyermekeknek ingyenessé kellett volna tenni a belépést erre az időszakra! Tudomásunk van róla, pénz híján csak nézni mehetett ki több gyermek a korcsolyapályára. Az új testületi tagok többsége nem igazán tud együtt lélegezni a város lakosainak nagyobbik felével, nem olyan szociális háttérrel rendelkeznek. Nem csak sportot és „Legyen tánc”-ot szerető polgárai vannak Füzesabonynak.
Milyenek az utak és a járdák? A „kötvénypénzből” az
eddigi tapasztalatok szerint az önkormányzat pazarló
2016. MÁJUS 13.

Negyedszázada startolt el
először a „Fut Abony”!

Korcsolyapálya (a felvétel 2016. 01. 30-án 18:15 órakor
készült egy jégdiszkó során – a szerk.)
módon finanszírozta például a jégpályát és a sok gasztronómiai „evést-ivást” – pedig ez a fejlesztési pályázatok önerejének biztosítására lenne hivatott!

Bocsi János

Mozgásszegényes életünkben mindig egy-egy üde
színfolt, ha valami olyan létesül, ami népszerűsíti a
rendszeres sportolást. Hagyományteremtő céllal rendezte meg Füzesabony Város Önkormányzata az első
„Fut Abonyt”. 1991. május 18-án délelőtt 9 órakor rajtolt el a mezőny a 2-es számú Általános Iskola előtt és
ide is érkeztek vissza. Táv 14 éven aluliaknak 3 km fölötte 6 km. Az első ízben megrendezett „Fut Abony” elnevezésű futónapon a rossz idő ellenére is több mint
százan álltak rajthoz. Ha a statisztikát megnézzük legtöbbször Blahó István városunk volt alpolgármestere,
posztumusz díszpolgára indult, 2007-ben bekövetkezett haláláig.
Az eredmények: Fiúk (alsó tagozatosak):
1. Vincze (Szihalom), 2. Veres (Besenyőtelek), 3. Zsiga (Szihalom). Fiúk (felső tagozatosak): 1.Penti

(Besenyőtelek), 2. Sári (Szihalom), 3. Gulyás (Füzesabony II.). Lányok (alsó tagozatosak): 1. Koós (Szihalom),
2. Telekes (Füzesabony II.), 3. Hanyi (Besenyőtelek).
Lányok (felső tagozatosak): 1. Kriston (Besenyőtelek),
2. Kálmán 3. Orsó (mindketten Szihalom). Felnőttek.
Férfiak: 1. Bartalics (Besenyőtelek), 2. Blahó 3. Szabó
P. (mindketten Füzesabony).

Merre tovább tavasszal FSC?

2. rész
Füzesabony jelenlegi sportja - amely szebb múltat is akart elérni az 1996- 97-es bajnoki esztendőben a
megért már - nem csak a helybelieknek, hanem a me- Füzesabony, ami végig szembetűnő volt. Amióta a
gyei lap újságírójának is szemet szúrt. Vannak sikeres csapat, a mostani gárda nagyobbik része felkerült az
szakosztályok: ilyen a sakk, karate (Hono Dojo) és a NB III-ba, mindig az élmezőny tagjának számított. Ha
nemrég alakult asztalitenisz.
voltak is hullámvölgyek, a 10. helytől alább nem jártak,
Füzesabonyban az első sport klub a Magnin Alfréd a bajnokságok végén pedig általában a tudásuknak
Jenő által írott 1925-ös visszaemlékezés szerint: „A megfelelően zártak a tabellán. Többször is előfordult,
sport-club, mely atlétikával leginkább azonban lab- hogy megakadt a csapat szekere, amikor kedvező podarúgással foglalkozik, alapszabályszerűleg június 11- zícióba került. Megyebeli csapatok közül Füzesabony
én alakult meg. Elnök dr. Kék Lajos orvos”. Azóta több csapatjátéka volt a leginkább lendületes, a nézőknek
szakosztály is csatlakozott hozzá. Az eddig jól műkö- szórakoztató. Varga Zoltán edző NB-s tapasztalatait kadő gépezetbe azonban valami por került. Lehet, hogy matoztatva jól formálta együttesét, megtalálta a taa város túlvállalta magát? Anno az volt a cél, hogy Fü- pasztalt és a tehetséges fiatal labdarúgók keverésézesabonyban a felnőtt csapatokban minél több helybe- nek helyes arányát. Egyénileg is volt ambíció minden
li játékos legyen! Ennek viszont az lehet az ára, hogy a játékosban, mert meg kellett küzdeni azért, hogy ott
magasabb osztályban való szereplés háttérbe szorult. legyen a kezdő tizenegyben, de talán még a kispadnak
Bódi Csaba cikke a Heol-on és a Heves Megyei Hírlap- is értéke lett a végére. Versenyszellem uralkodott a jában arról szólt, miszerint „Füzesabony: ködös jelen, kö- tékosok között, aminek a csapat egészében lett meg az
dös jövő?” Így taglalja a füzesabonyi focit. A szebb na- eredménye. A játékoskeret minden tagja megyénkbeli
pokat is megélt labdarúgók sanyarú sorsa sok szurko- labdarúgó volt, többsége vagy eredetileg füzesabonyi,
lót elkeserít. A 0 pont sok mindent elárul. Igaz, kétszer vagy évek óta ott rúgja a labdát, nem beszélve a samár sikerült az x, de az a 2 pont büntetés miatt levo- ját nevelésű fiatalokról, akik tartották a lépést, és nagy
násra került.
hasznára voltak a csapatnak. Nem véletlenül lett szinA közelmúlt dicsőségei közé sorolható, hogy 1984- tén harmadik az ifjúsági gárda, ahonnan Perge Andben első alkalommal feljutottunk az NB III-ba, majd az rás edző áramoltatta felfelé – ugyancsak hosszú évek
1991-es őszi nagy menetelés következett, ahol Trombi- óta – az arra érdemes ifjakat. Az abonyi futballisták
tás István vette át a labdarúgó szakosztály elnöki po- nem hiányoztak a megyei korosztályos válogatottakzícióját, Pázmándi Gáspár edző irányításával 100%-os ból sem, sőt erősségei voltak annak. Bocsi Zoliék játeljesítménnyel lettünk a megyei I osztályban őszi el- tékán lehetett örvendezni, s ezért a csapatkapitányon
sők, tavaszi jó teljesítményünkkel ismét az NB III-ba keresztül gratulálunk az akkori együttes minden tagjákerültünk. Itt aztán szárnyalt a csapat, az őszi szezon nak! Trombitás István szakosztályvezető és szponzorávégén a tabella élén voltunk. Ez a tendencia 1997 tava- ló társai az önkormányzatot is beleértve évek óta seszáig húzódott. Az MNK kupamérkőzések nagyon em- gítették azt az akciót, ami végül szép gyümölcsöt terlékezetesek voltak. Két alkalommal fogadtuk a Csank mett. Füzesabony csapata 1997-ben őszel NB II-es inJános által irányított Vácot, de vendégként itt volt a Va- dulási joggal rendelkezett. Csapat összeállítása: Varga
sas, Újpest és a Honvéd. Ifi csapataink többször lettek (Perge) - Baranyai, Gál, Bocsi, Novák T. - Takács, Szabajnokok. Ekkor 2000-2500-an kiáltották: Hajrá Fü- bó (Ferencz), Márkus, Novák Z. - Oláh (Nagy P.), Nagy
zesabony! Emlékezzünk
vissza a 19 évvel ezelőtti történésekre, a füzesabonyi foci ekkor ért a
csúcsra, hiszen a mai fiatalok nem tudhatnak
erről már semmit.
Minden
korábbi
NB III-as bajnokságtól
többet, jobb helyezést
2016. MÁJUS 13.

Archív fotó – elől Szoviár János
A „Fut Abony” főszervezője: Szoviár János tanár úr
volt. Őt, mint volt osztályfőnökömet is köszönthettem
a sportrendezvényen. Mindig lelkesedéssel szervezte
az eseményt 23 éven keresztül. Sajnos egészsége megromlott, már nem tudja ezt a feladatot ellátni. Ezúton
szeretnénk megköszönni a füzesabonyi futók nevében
ez irányú tevékenységét, a futás népszerűsítését. Azt a
rengeteg ajándékot, amit a táv teljesítői között tombolán kisorsolt az évek alatt. Kívánunk neki jó egészséget,
köszönjük neki ezt a 23 évet!
Bocsi János

G. Edző: Varga Zoltán. Anyagi okok miatt a füzesabonyi önkormányzat nem szavazta meg a kért, minden
korábbitól lényegesen magasabb pénzösszeget az FSC
számára, ezért a labdarúgócsapat nem nevezett az NB
II 1997-98. évi küzdelmeire, hiszen a működése vált
volna bizonytalanná Mára már az ezzel kapcsolatos –
egyesekben felmerülő – indulatok elhalványultak.
Milyen jó lenne azokat az éveket újból megélni labdarúgócsapatunknál! Sajnos most a megyei első osztályban maradás a cél. 5 fordulóval a bajnokság vége
előtt jóindulattal is kérdéses a bennmaradás.
További lesújtó eredmény, hogy kézilabdásaink
már elvéreztek az NBI-B-ben. Megfontolandó lenne, hogy inkább zömében füzesabonyi játékosokból
álló csapat kezdje meg a következő bajnokságot! Most
már csak a tisztességes búcsúzásban reménykedhetünk! Üde színfolt volt május 7-én, női kézilabdásaink
utolsó hazai mérkőzése, ahol a K. Szeged SE csapatát
31-26 arányban magabiztosan legyőzték az FSC-s lányok. Hajrá Füzesabony!
Bocsi János
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(folytatás az 1. oldalról)

Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a
termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt
ajándékoztak a jó kívánóknak.
Törökbasázás: Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyembugyogóba, turbánt kötnek a fejére. Égetnivaló kölyköt választanak erre a szerepre, aki
amúgy is rászolgált a verésre. Persze kitömik a ruháját
szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán összeláncolt kézzel vezetik végig a falun. Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk meg zöld gallyakkal csépelik boldogan.
Pünkösdi eső: Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi
eső ritkán hoz jót. Tartja a hiedelem

Pünkösdi királyválasztás: Amolyan legényvirtus volt,
lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal.
A szokások ma már kihalóban vannak, de az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, társaságra szükség van most is. Üzenetet hordoznak ezek az
ünnepek, az ember és a természet szeretetét hirdetik,
csupa olyat, amiben megkapaszkodhatunk, és amik által továbbléphetünk. Most majd Pünkösdvasárnap és
hétfő után, a keddek és szerdák hétköznapjaiban.
Bocsi János

Ballagás

Helyi sakk sikerek
A Heves Megyei Sakkszövetség február 7-én rendezte a megyei sakk diákolimpia megyei csapat döntőjét. A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói fölényesen nyerték meg az összevont I. és II. korosztály bajnokságát. A csapat tagjai: Bocsi Levente, Zug Máté, Ragó
Marcell, valamint Kerékgyártó Máté. Az összevont III.
és IV. Korcsoport (felső tagozat) versenyét szintén a
füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tanulói nyerték meg. A csapat tagjai: Zug Gábor, Farkas Máté, Farkas Bence és Szabó Kinga. Mindkét csapat részt vett a Szombathelyen, 2016. április
23-24-én megtartott országos döntőn. Gratulálunk
a csapatoknak.
Engel Tibor sakkoktató

Csernobil

Április 29-én pénteken és 30-án szombaton elballagtak a középiskolás vén diákok
az alma matereik falai
közül. Május 2-án hétfőn megkezdődtek az
írásbeli érettségik. Sok
sikert a vizsgákhoz és a
folytatáshoz!

1986. április 26-án a csernobili Lenin atomerőmű 4-es
reaktora hajnali 1:23:58-kor kigyulladt, majd percekkel
később bekövetkezett az emberiség történetének eddigi egyik legnagyobb nukleáris katasztrófája. Az évszám
és a név örökre bevésődött az emlékezetünkbe, utóhatását pedig mind a mai napig nem heverte ki a helyszínen és környékén élő lakosság. A 30 évvel ezelőtti tragédiában robotokat vetettek be a mentési munkák során azért, hogy minimalizálják a további emberi áldozatok számát Csernobil körzetében. A robbanás gócpontjánál akkora volt a radioaktív sugárzás, amit lábon
senki nem bírt ki, egy percig sem. Szovjetunió területén, az ukrajnai Csernobil Kijevtől 110 helyezkedik el.
4 darab 1000 megawattos könnyűvizes, grafithűtésű,
RBMK-1000 típusú, külső szigetelőburkolat nélküli re-

(a szerk.)

Diszkó a Márkában
Április 9-én szombat éjjel fantasztikus közönség előtt reggelig tartott
a Márka közkívánatra megrendezett retro bulija. Bent időnként már
nem volt elég hely a táncra. A kiváló
hangulatra utaló jel volt, hogy még
a teraszon is folyt a buli. Az est házigazdája Erzsike és Ákos volt ezúttal is, míg zenei téren a retro slágerekről jó magam, a napjaink sikereiről pedig Ádám & Milán gondoskodtunk. Külön színfolt volt éjfél tájékán
Nagytályáról Gizus fellépése élőben
és Maklárról Zoli barátom közreműködése. A helyi közönségen túl sokan meglátogattak bennünket Mezőkövesdről, Maklárról és Besenyőtelekről is. Folytatás a terveink és hagyományaink alapján várhatóan ősszel lesz
a IX. Füzes Fesztivál után! Ismét volt tánc Füzesabonyban!
Wenczel Árpád

KUPAGYŐZTES a bajnok
FRADI labdarúgó csapata!!!
2016. május 7-én a Groupama Arénában
Újpest-FTC 0-1! Gera Zoli nagyszerű fejes
góljával mostantól 22-szeres Magyar Kupagyőztes a Ferencváros! Szép volt fiúk!
Wenczel Árpád

aktora 1977 és 1983 között kezdte meg az áramtermelést. A katasztrófát egy rosszul megtervezett, az üzemviteli és biztonsági előírások teljes figyelmen kívül hagyásával végrehajtott kísérlet okozta. A robbanás után
36 órával számtalan civil, katonai és speciális járművek
kezdték meg az evakuálási és kármentő munkálatokat.
A csernobili reaktor felett mért 3000 röntgen/órás sugárzás 280 ezer mellkasi röntgennek felel meg, de volt
olyan hely, ahol 10 000 röntgen/órát mértek. Szörnyű
volt megélni a történteket szerte a világon! Sokak szerint a sugárzás hazánkat is elérte és jelentős mértékben sújtotta, aminek következtében napjaink gyilkos
kórja – a rákos megbetegedések – száma drasztikus
mértékben megemelkedett, elsődlegesen a keleti országrészben. Örök tanulságként kell, hogy szolgáljon
Csernobil emléke a jövőre nézve az atomerőművek terén az emberiség számára!
Wenczel Árpád
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