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Visszatekintés az  
elmúlt időszak sporteseményeire

Sportlázban vagyunk szinte folyamatosan, hiszen alig 
fejeződtek be a hazai bajnokságok mindjárt kezdődött 
a foci Eb. Végre sikerült Magyarországnak is kijutnia 30 
év után egy labdarúgó Eb-re, ahol a szép eredmények 
miatt az ország focilázban „égett”. Együtt drukkolt az 
ország apraja – nagyja, focistáink a profizmusnak és 
a mentalitásváltásnak köszönhetően szép eredményt 
értek el. Gratulálunk nekik! Király Gábor mondta egy 
a Heti Válasznak adott nyilatkozatában Borókai Gábor 
kérdésére, ami a következő: Mit gondol a futballakadé-
miák terjedéséről vagy a stadionépítésekről? „A körül-
ményeket nem becsülöm le. Elismerem, az akadémiák-
kal elindult valami, de a sikert nem az intézmények és 
a formák teremtik meg: a szép kórházak is értéktelenek 
jó orvosok nélkül. Nálam a minőségi munka az első.” 
Folytatva még egy kérdéssel: Ha a környezetében ösz-
szevetik az egészségügy helyzetét a stadionépítésekre 
elköltött milliárdokkal, beszáll a vitába? És ha beszáll, 
mivel védi a stadionokat? „Én a kaput védem. A futball 
ügyét így szolgálom a legjobban”. Ezek a mondatok 
mindent elárulnak! Hiába nyerte meg szinte utcahosz-
szal a magyar bajnokságot a Ferencváros, az albán 
bajnokság 2. helyezettje (Partizani Tirana – a szerk.) 
mégis kiejtette egy döntetlent követő siralmas tizen-
egyes párbajban.  Sajnos a többi kupacsapatunk sem 
járt nagyobb szerencsével. Mondhatni, ott van foci, 
ahol pénz van, de ez más sportágakra is igaz! Sokak vé-
leménye, hogy a politika beleszól klubcsapataink éle-
tébe és esetenként más útra tereli a fejlődést. A Heves 
megyei játékvezetők sem egységesek, hatalmi harcok 
dúlnak. Az olimpia idejét éltük, szerencsére sportoló-
ink - Hosszú Katinka vezetésével - mindent megtettek 
azért, hogy minél fényesebb és jobb eredményt érje-
nek el. Katinkát próbálták többen lejáratni, de ő vissza-
vágott a maga módján, szinte mindent megnyert ahol 
elindult! Lapzártakor Magyarország az éremtáblázaton 
15 megszerzett medállal az előkelő 12. helyen állt. 
Ebből 8 arany, 3 ezüst és 4 pedig bronz! Gratulálunk 
sportolóinknak! 

Sportos szóhasználattal élve evezzünk hazai vizek-
re! Nézzük meg csapataink hogyan szerepeltek a 2015-
2016-os bajnokságokban. Füzesabony férfi kézilabda 
csapata az NB1-B keleti csoportjában a 14 csoportos 
mezőnyből a 13. lett - 11 pontot ért el. A bennmara-
dáshoz még 7 pont kellett volna. A Drizner Péter irá-
nyította csapat kiesett. Több távozó játékos van: Répási 
Norbert Ózdra, Tamás Ádám Lajosmizsére igazolt, míg 
Marian Maguska hazájába visszatérve, a szlovák első 
ligában szeretne szerepelni. Új edző irányítja férfi 
kéziseinket  Jano Pál személyében, ő Kassáról ingázik 
heti három alkalommal - ugyan mennyi pénzért?  Régi 
- új játékosok: Fülöp Péter és Pásztor Péter, a juniorból is 
hoztak fel egy-két játékost, valamint további játékosok 
leigazolása még folyamatban van. Cél az első öt hely 
valamelyike. Női kézilabdásaink szintén az NB1-B keleti 
csoportjában voltak érdekeltek. A 14 csapatos mezőny-
ből a 14. kieső helyet szerezték meg 6 ponttal. Szintén 
7 pont kellett volna még a bennmaradáshoz. Atkári 
Lajost „sikeredzőt” az idény kezdete előtt menesztet-
ték és Pecsét Tibort bízták meg az edzői feladatokra. A 
három ukrán légióssal megerősített csapatnak csak a 
16. fordulóban sikerült első győzelmüket megünnepel-
ni! Ez jelzés értékű volt. Pecsétnek is távoznia kellett, 
helyette Erdélyi Annamária játékos-edző irányította a 
hátralevő mérkőzéseken a csapatot. Itt a jelenlegi - az 
átigazolási - időszakban sikerült összetartani a játéko-
sokat, így várják az NB II-ben az őszi pontvadászatot. 

Mindeközben a szurkolók sokan elpártoltak a kézilab-
dától. Túlzott, megoldhatatlan feladatok elé állította 
a vezetőség a játékosokat, edzőket. Labdarúgóink egy 
félszezonnyi előnyt adtak az ellenfeleknek. Ősszel igaz, 
szereztek 2 pontot, de a serdülő csapat hiánya miatt ezt 
levonták. Tavasszal bizakodva vártuk a folytatást, hi-
szen Szabó András (Zsuzsi) vette át az edzői feladatokat 
és új fiatal játékosok is jöttek. Sajnos a kezdeti lendület 
alábbhagyott, a bajnokág vége felé méretes zakókat is 
kaptak Összesen 11 pontot szereztek és 114 gólt kap-
tak! Csak a szerencsének köszönhető, hogy a megyei 
bajnokságban folytatják tovább, illetve a bajnok Gyön-
gyösi AK elvérzett az osztályozón, illetve a II. osztályból 
nem lépett fentebb sem az aranyérmes Visonta, sem a 
második Egerszólát.  Detk anyagi problémák miatt ala-
csonyabb osztályban in-
dul. Jelenlegi állás szerint 
távozó játékosok: Szabó 
Dávid Egerszalók, Sebe 
testvérek Eger. Érkező 
játékosok: Vámosi Csa-
ba - aki a Ferencvárost is 
megjárta, Bögös Gyula és 
Vécsey Márk. Ezen kívül 
tartanak még a tárgya-
lások 3-4 játékossal. Biz-
tatóak a jelek, a Magyar 
Kupában megszületett 
az első győzelem Zagy-
vaszántót 5-2-re verte 
csapatunk. Sajnos már a 
2. fordulóban Gyöngyös-
tarján ellen 2-2-t ért el 
a csapat - 10 emberrel 
az 54. perctől, tizenegyes 
rúgásokkal maradtunk 
alul, így kiestünk. 

Amennyiben anyagi 
oldalról nézzük a kiala-
kult helyzetet, a nép-
szerűbb labdajátékok 
további finanszírozása 
mellett következhetnek 
az olcsóbb sportágak 
is, melyek jóval ered-
ményesebbek, mint a 
nagyságrendekkel több 
forrást igénylő – igaz 
népszerűbb – szak-
osztályok. Minden 
elismerésünk a Hono 
Dojo és a Yamato Dojo 

karatésainak, akik számos világversenyen öregbítik 
Füzesabony hírnevét. Mindenképpen szintén elis-
meréssel kell szólni a sakk szakosztályról, akik meg-
védték a megyei osztályban bajnoki elsőségüket! Itt 
Hajnal Gyula és Engel Tibor munkáját kell kiemelni! 
Előbbi a felnőttekkel, utóbbi a fiatalokkal, az után-
pótlással foglalkozik. Asztaliteniszezőink tisztesség-
gel bennmaradtak az NB-III-ban. Ne feledkezzünk 
meg a tömegsportról sem, hiszen ennek támogatása 
kötelező az önkormányzatok számára! Szerencsére 
nagyon sokrétű a paletta, ki-ki hogyan tölti szabad-
idejét. Ezt már a következő számunkban folytatjuk!  
Hajrá Füzesabony!

Bocsi János

MINDENT EGY HELYEN!
FA ÉS MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FELMÉRÉSE ÉS KIVITELEZÉSE.

GARANCIÁLIS BEÉPÍTÉS! KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

3-5-6 kamrás 
műanyag ablakok!

Párkányozás!
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A füzesabonyi focipálya lelátója
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10 éves az idén az ÖFE és a Füzes Krónika 

A Krónika margójára
A Füzes Krónika mostani száma többségében csupa 
szép és jót tartalmaz az elmúlt 10 évre emlékezve, 
sok-sok képpel és a IX. Füzes Fesztivál meghívójával. 
Engedtessék meg, hogy egyetlen olyan történés 
is megemlítésre kerüljön, ami az üzleti élet íratlan 
szabályai alapján több mint elgondolkodtató. 

A Füzes Krónika állandó hirdetője volt már  
hosszú ideje (2012-től) az Invitel, korrekt üzleti kap-
csolatunk alakult ki velük a megjelenéseik során. 
Tavaly még megtörtént a szokásos idei üzleti terv  
kidolgozása is és ennek ellenére 2016. első 
nyomtatott hirdetése településünkön nagy 
megdöbbenésünkre a Média Kft Patent kiad-
ványában jelent meg részükről – vélhetően 
„felsőbb utasításra”! Milyen érdekes, hogy az 
Oroján-féle felügyelet alatt működő Média Kft 
a számtalan hirdetési lehetőség közül pont a  
Füzes Krónika régi, kiemelt ügyfelét szemelte ki ma-
gának! Lehet, hogy ez nem volt véletlen?

Wenczel Árpád felelős szerkesztő

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesületet 2006 októ-
berében alakítottuk 11-en azzal a céllal, hogy legalább 
városunkban enyhüljenek a helyben és országosan is 
érzékelhető feszültségek a bal és a jobb oldali politikai 
erők között. Nagyon sok esetben emberi kapcsolatok, 
barátságok mentek tönkre a nézetbeli különbségek 
miatt. Szűkebb pátriánkban addig még soha nem ta-
pasztalt diktatúrát alakított ki 2006 idején a Laminé 
vezette képviselő testület és mindent szétromboltak, 
ami a baloldallal kapcsolatba volt hozható. Vissza-
mondták a 600 millió forintot, amit korábban elnyert 
az előző önkormányzat, szétverték a Könyvtárat és 
tömegesen küldték el az embereket az intézmények-
ből átszervezések címén. Az ÖFE felvállalta sok más 
mellett ezeknek az ügyeknek a képviseletét és egyben 
az egyetlen helyi ellenzéki szerepkört az akkori városi 
hatalommal szemben. 2006 decemberében megjelent 
egyesületünk első időszaki kiadványa, a Füzesabonyi 
Krónika, amelyben a bemutatkozáson túl az elutasí-
tott uszoda miatt erős kritikával illettük a város akkori 
vezetőit, sőt! Közvélemény kutatást is végeztünk. Erre 
válaszul az Önkormányzat azonnal levédette a kiadvá-
nyunk nevét az illetékes hatóságoknál, így a végleges 
működési engedélyünket csak másik néven kaphattuk 
meg. Így lett lapunk átkeresztelve Füzes Krónikára és 
már ezen a néven tájékoztattuk olvasóinkat 2007 már-
ciusában sok más hír mellett Blahó István alpolgár-
mesterünk váratlan haláláról. Ebben az évben még to-
vábbi 3 számot jelentettünk meg, írtunk például az ÖFE 
első kiemelt rendezvényéről, a 2007. szeptember 2-án 
- Hegedűs-ikrek tiszteletére - tartott emlékestről, amit 
a Városi Könyvtár belső udvarára szerveztünk.  2008 
márciusában ismét 
egy szomorú ha-
lálhírről adtunk tá-
jékoztatást lapunk 
címoldalán – el-
ment Koncz József 
(Öcsi), az ÖFE egyik 
alapítója. Nagy 
veszteség érte egye-
sületünket, emlékét 
örökké megőriz-
zük!  Még ebben az 
évben szeptember 
13-án rendeztük 
meg a Piactéren az 
I. Füzes Fesztivált 
hagyományteremtő 
jelleggel és azzal 

a céllal, hogy Füzes-
abonynak is legyen egy 
olyan városi ünnepe, 
fesztiválja, amikor kortól, 
nemtől és politikai 
érzelmektől függetlenül, 
egyetlen napra össze-
gyűlik városunk lakos-
sága és eltölt néhány 
kellemes, szórakoztató, 
barátságos órát! 

Ezt követően jöttek 
sorra az újabb rendezvé-
nyeink, a Márka presszó-
ban az irodalmi, zenés 
délutánok - estek, illetve 
minden év szeptembe-
rének első szombatján 
a Füzes Fesztiválok, va-
lamint a Füzes Krónika 
újabb lapszámai, általá-
ban negyedéves gyako-
risággal, ahogyan azt az 
induláskor terveztük. Fo-
lyamatosan tájékoztattuk 
olvasóinkat elsődlegesen 
az ÖFE tevékenységéről, rendezvényeiről, a helyi kultú-
ra, sport, egészségmegőrzés, balesetmegőrzés javítása 
érdekében tett lépéseinkről és a önkormányzat irányá-
ba gyakorolt civil kontrolunkról. Rendszeresen részt 
vett egyesületünk Füzesabony jelentősebb társadalmi 
ünnepein, megemlékezésein. 2010-ben az ÖFE jelölő 

szer vezetként 
totális győzel-
met aratott a 
Laminé irányí-
totta társaság 
felett. 4 éven 
keresztül a he-
lyi képviselő 
testület tagjai 
közül legtöb-
ben az ÖFE so-
raiból kerültek 
ki és végeztek 
sikeres munkát 
Gulyás László 
polgármester 
úr irányítása 
alatt. 

2014-2015 
során közel 2 

évig működtettük eredményesen pá-
lyázati forrásból a Füzes Tanodát, ahol 
30 helyi, hátrányos helyzetű diák felzár-
kóztatásán dolgoztunk folyamatosan az 
ÖFE tagjain túl külső szakemberek, pe-
dagógusok bevonásával. A sok pozitív 
visszajelzésre való tekintettel elképzel-
hető, hogy amennyiben lehetőségünk 
nyílik rá, akkor vállaljuk – már kellő 
tapasztalattal a hátunk mögött – egy 
hasonló projekt lebonyolítását.

Eltelt 10 év. A Füzes Krónika hasáb-
jain túl a www.fuzeskronika.hu web 

oldalunkon és pár éve már a Facebook közösségi portá-
lon is olvashat minden érdeklődő az Összefogás Füzes-
abonyért Egyesület életéről. 2015. december 18-án már 
az 50. Füzes Krónikát tarthatták kezükben olvasóink és 
2016. május 13-án a X. évfolyam keretein belül jelent 
meg időközi kiadványunk. Minden jelenlegi és volt ÖFE 
tagnak, támogatónak köszönöm az egyesületünk irá-
nyába kifejtett önzetlen munkáját, segítségét! Közösen 
elindítottunk és folyamatosan működtetünk egy közis-
mert, sokak szemében népszerű civil szervezetet – ez az  
Összefogás Füzesabonyért Egyesület! Jelszavunk a jö-
vőben is: ÖSSZEFOGÁSSAL FÜZESABONYÉRT!

Wenczel Árpád felelős szerkesztő,  
az ÖFE elnöke
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