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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasó!
Utoljára tavaly októberben jelent meg a Füzes
Krónika. A 2016-os, sok
viszontagságot hozó esztendőt követően többen
várakozással tekintenek
2017-re – ugyan mit
hoz ebben a felbolydult világban számukra az idei év! Ebből adódóan először is sikeres esztendőt kívánok minden olvasónk számára a magam és az
ÖFE csapatának nevében!
Lapunk mostani hasábjain megemlékezünk Blahó István pontosan 10 évvel ezelőtti haláláról és Varga Mihály decemberi elhunytáról. Természetesen
tisztelettel adózunk az 1848-as szabadságharc hősei előtt és a március 8-i
nőnapról sem feledkezünk meg. Helyt adunk egy hatékonyan működő helyi
civil szervezet írásának és a sport témájú korábbi cikkeinkre reagáló polgármesteri, pontosabban FSC elnöki válasznak. Bocsi János fotókkal illusztrált
gondolatai ezúttal a januári rendkívül zord időjárás helyi fejleményeiről
szólnak. Varga Mihály gyászhírére tekintettel – mint azt az Összefogás Füzesabonyért Egyesület Facebook oldalán már korábban jeleztem – fekete-fehérben jelenik meg kiadványunk, amit ezúton ajánlok szíves figyelmébe!
Wenczel Árpád felelős szerkesztő

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden
Hölgyet - lányokat, asszonyokat, nagymamákat a NŐNAP alkalmából!
(Összefogás Füzesabonyért Egyesület)

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Búcsúzunk!

Varga Mihály
(1957 – 2016)

Tavaly év vége felé már mindenki adventi hangulatban a Karácsonyra készült
lélekben. Szerkesztőségünk ekkor kapta a szomorú hírt, miszerint Varga Mihály életének 59. évében, 2016. december 18. napján elhunyt.
Misi – ahogyan legtöbben szólítottuk – Hajdúsámsonban született 1957.
február 9-én. Középiskolai tanulmányait a Balásházy János Kertészeti Szakközépiskolában, Pallagon folytatta 1971-1975 években. Több versenyen
eredményesen vett részt, ezen időszakban kedvelt sport tevénysége a tájfutás volt. Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán folytatta, ahol kertész üzemmérnök végzettséget
szerzett. Itt tudományos
Diákköri tevékenységet
végzett a szőlőtőke művelésmódok összehasonlításának területén
Leányka és Piros tramini
szőlőfajtákkal. Dolgozatával kertészeti szekcióban, második helyezést
ért el. Az iskolák befejezését követően (1978) a
Feldebrői Rákóczi Mezőgazdasági Termelő szövetkezetben dolgozott
szőlőtermesztőként.
1979-ben családot alapított Nagy Erzsébettel, akivel a főiskolás éveik
során szerettek egymásba, majd két gyermekük született – Zsuzsanna és
Zoltán. 1986-ban költözött családjával Füzesabonyba, majd itt élte le egész
életét.
1982-1990-ig a Füzesabonyi KISZ Bizottság titkára volt. Mindeközben a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát szerzett. 1990-2003-ig az MSZP Heves Megyei Szervezetében dolgozott. Egykori
barátaival megalapították a Gold Farm Kft-t. Volt mezőgazdasági vállalko(folytatás az 2. oldalon)
zó, majd kistérségi megbízott,

koordinátori feladatokat is ellátott a Füzesabonyi
Járás területén. Munkája miatt terület- és gazdaságfejlesztést, valamint értékbecslést is tanult. Később őstermelőként szántóföldi növénytermesztést
folytatott. 31 éven át vezetőként tevékenykedett a füzesabonyi térségben,
időnként Heves megyében. Kiváló emberismerettel rendelkezett, jó szervező, és széles látókörű ember volt. Rendszerszemlélete jól szolgálta a rábízott
feladatok elvégzése során. Fontos volt számára az általa választott közösség
szolgálata, elveit soha nem tagadta meg. Támogatta a Feldebrői Lövész
Klub megalakítását, a Füzesabonyi Németjuhász Kutya Klub tevékenységét, segítette a Sarudi Ifjúsági Tábor létrehozását. Tagja volt a Füzesabonyi
Kertbarátkörnek, ahol szívesen adott tanácsot társainak és örömmel tartott
előadást a kertek művelőinek.
Ismerősei széleskörű ismereteiben, tapasztalatában, emberszeretetében
bízva gyakran kértek tőle problémájuk megoldására tanácsot. Misi mindig
segítette a hozzáfordulókat. Halála után embertársai tisztelelettel és szeretettel ermlékeznek rá.
Hamvai a füzesabonyi falusi temetőben kerültek örök nyugalomra.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület búcsúzik Varga Mihálytól, aki a
helyi és környékbeli közéletből nagyon fog hiányozni vitathatatlan érdemei
miatt.
Nyugodjon békében!

(folytatás az 1. oldalról)

Gondolatok a Füzesabonyi Természetbarát Egyesület életéből: Vidékünkön
ritka vendég a téli időjárás. Legalább is az utóbbi 15 évben mindösszesen
kétszer mutatkozott. Visszaemlékezve Erdélyben átélt gyermekkori éveimre, olyan természetes volt, hogy a tél nagy hóval és hideggel jár, amikor

Rohan az idő! Már pontosan 10 éve
annak, hogy Blahó István március
3-án szombaton váratlanul elhunyt.
Közel négy évtizedig élt Füzesabonyban, munkája és egyénisége révén
fáradhatatlanul a településért élt és
munkálkodott. A helyi közélet aktív
részese volt. A rendszerváltás előtt a
Mátravidéki Fémművek Füzesabonyi
Gyárának üzemvezetőjeként, majd 10
évig igazgatójaként tevékenykedett, de
emellett tanácstagként, 1990-től pedig
folyamatosan egészen haláláig Füzesabony Város Önkormányzatának
képviselőjeként, ezen belül 1998-2006 között alpolgármesterként dolgozott. Lelkiismeretesen, alapos tudása legjavát adva szolgálta a város
és környékének érdekeit. Számos ember gondján enyhített a Demokrata
LIGA szakszervezetben betöltött tisztsége révén is. A városunkban mindenki ismerte, hiszen Ő volt az, aki a legegyszerűbb emberektől kezdve
bárkinek és bármikor a segítségére volt és ezt valójában egy szolgálatnak tekintette. A megjelent tisztelői 2007. március 12-én 16 órától
vehettek végső búcsút Füzesabony felejthetetlen halottjától.
Az ÖFE ezúton emlékezik meg nagy tisztelettel a 10 éve elhunyt
Blahó Istvánra!

udvarunkon nagy hó várakat építettünk és komoly hó csatákat vívtunk
gyerekek egymás közt. Na, meg a késő estig tartó szánkázásokra, amelyekről kipirosodott arccal, megkékült szájakkal és kicsavarható - átázott
bakancsokkal kerültünk haza. A cipők másnap reggelig éppen csak, hogy
megszáradtak, mire iskolába kellett mennünk. Komolyabb telekben is volt
jó tízen évig részem a gyönyörű Székelyföldön, de ez már felnőtt koromban, jó negyedszázadnyi idővel ezelőtt, ahol bizony a mínusz 20 fok alatti
téli időjárás a mindennapokhoz tartozott és jóformán fel se tűnt, milyen
hideg is van. Természetes volt ott, faluhelyeken, télen a lovas szánnal való
közlekedés, sokszor az állunkig felhúzott jó meleg birkabőr takaróba burkolózva és az se volt ritka, hogy 5-10 kilométernyi út után, vastag zúzmaraként képünkre fagyott a leheletünk.
Ilyen emlékekkel vágtam neki túratársaimmal, a vidékünkön beköszöntött ugyancsak hideg, mínusz 17-18 C° hidegben még január elején,
az épp esedékes hétvégi túraútnak, amelyik majd 18 kilométernyi gyaloglást jelentett Eger-Demjéni termál völgy és Kerecsend között és még
bő 600 méternyit kapaszkodtunk is túra utunk végéig az emelkedőkön és
lejtőkön keresztül vezető, fagyos úton. 2 héttel később, majd térdig érő
hóban tapostuk az utat Kétútköz, Egerfarmos és Füzesabony között, ekkor
22 kilométernyit jártunk. A kb. 15 kilométernyi friss hóban való taposás
felért bármilyen nyári hegymászás nehézségével.
Összeszámolva, csak január hónap folyamán 100 kilométernyi út maradt mögöttem, közben a téli táj szépsége, az először látott földből kitermelt kőolaj, a gőzölgő termálvízforrás látványa, a téli-behavazott pusztában-csordákban kószáló szarvasok fényképezőgéppel is megörökített
képe és útközben még nyúl, róka vagy fácán felbukkanása feledhetetlené
tette a téli túra utakat. Január hónap végén, majd február elején, a jelzett
turistautakon a behavazott, letaposott, jeges, csúszós úton - itt-ott lejtős
domboldalakon - a járkálás bizony próbára tette a lábainkat. Az erdőben,
a kopasz fák ágai között átszűrődő napsütésben olyan hihetetlen, de már
hallani lehetett a madarak füttyét.

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Dr. Borsiczky István

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Blahó István
(1943 – 2007)
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Havazás - 2017
Január 13-án városunkat is ellepte a hó. Kissé
megkésett az eltakarítás, de már vasárnap délutánra a főutak járhatóvá váltak és a parkolók is
megtisztításra kerültek. A mellékutak állapota
viszont kifogásolható volt. Igaz, mi füzesabonyiak
nem jártunk úgy, mint az egriek, hogy akár síléccel
is közlekedhettek volna városuk sétáló főutcáján - a
Széchenyi úton, Dobó téren, vagy a belváros több
pontján. Füzesabonyban hasonló felvételek készülhettek volna nagyon sok mellékúton, két héttel
a havazás után! Végül az időjárás megoldotta a
problémát.
Felhívás! A téli időszakban az állampolgárok
fontos kötelezettsége, a járdaszakaszok takarítása, a
jégcsapok eltávolítása – figyelmeztette a lakosságot
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ha
nincs eltakarítva a hó és a jég a járdákról, valamint
a lehulló jégcsap kárt vagy balesetet okoz, akkor a
felelősség az ingatlan tulajdonosát terheli – emelte
ki Tankóné Antal Erika szóvivő. Az ereszen meghízott
jégcsap veszélyforrást jelent a gyalogosokra nézve, a
veszélyhelyzet elhárításáról és a figyelmeztető jelzésekről gondoskodnunk kell. A lakóépület előtt és mellett húzódó gyalogosjárda síkosság mentesítése az
épület tulajdonosának felelőssége. Társasház esetén
a társasház, mint jogi személy, társasház hiányában

a tulajdonosok közössége egyetemlegesen felel azért,
hogy a szükséges síkosítás-mentesítést, a tetőzet
karbantartását és más munkálatokat időben elvégezzék társasházon, illetve annak környezetében.
(Forrás: Füzes Hírek)

Petőfi-Ady utak kereszteződése

Fidesz Iroda – Füzesabony, Baross út –
ide nem vonatkozik a Katasztrófavédelem figyelmeztetése

Az ÖFE örömmel vette, hogy megújul a
Pöttömke óvoda, az 1980-as években épült részre
ráfért a felújítás. Azt viszont többen sérelmezték,
hogy ez nem éppen a legmegfelelőbb időpontban
került kivitelezésre. Az ablakok cseréjét és a tetőfelújítást a legzordabb időjárási körülmények között
végezték. Folyamatosan dolgoztak, miközben működött az intézmény, ezáltal megzavarta az ott lévő
kisgyermekek életritmusát a munkavégzés. Nagy
Csaba polgármester elmondta válaszában, hogy

Pöttömke Óvoda épülete a Rákóczi úton,
tetőfedés nélkül, óvodai nyitvatartás alatt

szűkösek a határidők, ezért kényszerültek így végezni a munkát. Egy jobb munkaszervezéssel sokak
véleménye szerint csökkenthetőek lehettek volna
az állandó zajok, a belső munka pedig végezhető
ugyebár az óvoda bezárását követően akár este,
vagy hétvégén - a gyerekek állandó zavarása nélkül.
Bocsi János

SPORT Az ÖFE céljai között kiemelt jelentőségű a helyi sport népszerűsítése, támogatása. Ennek érdekében korábbi kiadványainkban többször írtunk az FSC
szakosztályainak tevékenységéről – gyakorta jó szándékú bírálatokkal, a helyben élő sport szerető közönség véleményeivel kiegészítve. Nagy Csaba, az FSC elnöke jelezte
szerkesztőségünk felé, hogy szeretne reagálni az általunk közölt ez irányú cikkeinkre és mi kérésének természetesen helyt adunk. Szolgálhat ez a gesztus reményeink
szerint akár példaként is más helyi médiák felé! (a szerk.)

Visszatekintés az FSC 2015/2016 évadára

A Füzes Krónika 52. számában elemzésre került az
egyesületünk 2015/16 éve. Az elemzés több pontatlanságot tartalmaz, illetve csak negatív dolgokat fogalmaz meg kézilabdázóink és labdarúgóink
esetében. Ha a felnőtt csapatok eredményeit nézzük, szó ami szó, nem túl rózsás szezont tudunk
magunk mögött. Ennek oka, hogy a kézilabdában
túlvállalta magát az egyesületünk, mivel mindkét csapatunkat az országos másodosztályban
indította. A nevezés után szembesültünk azzal,
hogy a sportágban a játékosoknak milyen anyagi
igényei vannak. Ezeket az igényeket kis klubként
nem tudtuk teljesíteni. Így maradtak a bajnokságot megnyert játékosok és jöttek a külföldről
igazoltak. A férfiaknál 3 szlovák, a nőknél 1 ukrán
(és nem 3), akiknek a költségei és igényei meg
sem közelítették a hazai játékosokét. Nekik is köszönhetően tisztességesen fejeztük be a szezont.
2017. MÁRCIUS 3.

Mindenképpen pozitívum az utánpótláscsapataink szereplése és a létszám bővülése, valamint a
sportcsarnokunk belső felújítása, amelyhez a kézilabda szövetség hozzájárult.
A labdarúgással évek óta problémák vannak.
Próbáltuk csak hazai és közeli településekről
igazolt játékosokkal megerősíteni a csapatot, de
sajnos egyik sem hozott eredményt. Másik nagy
probléma az utánpótlás helyzete. Hiába biztosítunk megfelelő körülményeket, a füzesabonyi
gyerekek nagy része Mezőkövesdre és Egerbe van
leigazolva. Az elnökség folyamatosan azon dolgozik, hogy változtasson ezen a helyzeten.
Az „olcsóbb” sportágak, a klubunk sikerhozói
(karatékák, sakkozók), akik kevesebb támogatásból érik el csodálatos eredményeiket. Ez annak
köszönhető, hogy nem tartoznak a látványcsapat
sportágak közé, és a társasági adóból nyújtotta

lehetőségeket nem vehetik igénybe. Így az önkormányzati támogatásból biztosítunk anyagi hozzájárulást részükre. Megjegyezném, hogy ezen
szakosztályok régebben nem kaptak rendszeresen
ilyen támogatást.
Anyagi helyzetünk - annak ellenére, hogy az
önkormányzaton és a társasági adóból igénybe
vehető támogatáson kívül kevés szponzorunk van
– stabil. Szurkolók elpártolását a labdarúgásnál
érezzük, de ez országosan is jellemző. Kézilabdában az átlagos néző szám nem változott, akik igazán szeretik a csapatainkat továbbra is kitartottak
mellettünk. Röviden ennyivel egészíteném ki és
pontosítanám a megjelenteket.
Egy új évet kezdtünk. Remélem, hogy sikerekben gazdag lesz és minél több füzesabonyi gyermek jön hozzánk sportolni. Hajrá FSC!
Nagy Csaba az FSC elnöke
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és hálásan emeljünk oszlopot emlékeinek. Elég azt tudnunk, hogy honvédek
voltak, felesküdt harcosai a szabadságnak, büszkesége a magyar hazának.
Honvédek voltak, akik harccal, vitézségükkel bámulatba ejtették a világot.
Méltán mondhatja Petőfi, hogy „Isten után legszebb s legszentebb név a
honvéd nevezett.” Méltán mondhatja, mert míg magyar fog élni
itt e földön, míg ember ajkon magyar szó cseng, míg mezőinkben magyarul szól a dal, addig sosem lehet feledve a honvéd
név. Nem tudjuk azt, de nem is kérdjük, hol ringatják vitézeknek
bölcsőjét? Származásukat feledés homálya borítja. De tudjuk a
sírt, s itt állunk felette, hol alusszák örök álmukat. És sírjaik, a
honvéd sírok, mindig a magyar függetlenség eszméjének oltárai
lesznek. Szent oltárok, amelyekhez el fog zarándokolni a későbbi
kor szülöttje, hol a belőlük kisugárzó szellemtől merítsen új erőt,
kitartást küzdelmeire s tanuljon élni és halni a hazáért!”
(Részlet: dr. Okolicsányi László országgyűlési képviselő,
1896. év május 25-i füzesabonyi hősi emlékműnél tartott avató
beszédjéből)

Honvédemlék
„Van-e egy marok föld a magyar hazában, amelyet vér nem áztatott?

Bocsi János

Így kiált fel szabadságharcunk lánglelkű dalnoka: Van-e egy marok föld
a magyar hazában, amelyet ősapáink nem vérük árán szereztek? S e vérrel
megszerzett hazánknak nincs egy talpalatnyi földje, amelyet ősapáink nem
vérük árán védelmeztek és tartottak meg? Mennyi fájó emlék, mennyi ragyogó dicsőség! Ezredév viszontagságainak minden fájó emléke, egy ezredév küzdelmeinek minden ragyogó dicsősége. Történetünk könyvébe véres
betűkkel van megírva fájó emlékünk, gyászunk volt az, hogy a nemzet soraiban annyiszor pusztított zord halál, de örök dicsőségünk, büszkeségünk az,
hogy a magyar ezredéven át megtartotta a hazát.”
„Ti pedig Füzesabony és vidékének leányai, ha virágaitokat elhervasztotta
a rideg ősz, virág gyanánt magatok boruljatok ez emlékkő elé, és ha fényes
szemeitekből gyémántkoszorút sírtatok rá, menjetek haza s neveljetek új
honvédeket a hazának!” Ez árnyas berekben, ahol ma összegyűltünk, domborul egy régi sírhalom. A hagyomány, mely szájról-szájra szállott, azt tanítja, hogy ez alatt is a magyar szabadság egy vértanúja nyugszik. Ez minden,
amit tudunk róla, s azon társairól, kik itt a környéken vannak eltemetve. A
szabadságért vívott nyílt csatában, fegyverrel a kezükben, becsülettel küzdve
dicsőséggel haltak. De nem elég ez, hogy megilletődve álljunk sírjaik felett

Lapzártakor érkezett
2017. február 22-én jelent meg a Jobbik Füzesabony Facebook oldalán, miszerint február 15-én elfogadta városunk képviselőtestülete Füzesabony idei
költségvetését.
Sok érdekes információ mellett olvashattuk, hogy emelkedik a polgármesteri fizetés, melynek összege 598.300 Ft/hó + 89.745 Ft költségtérítés
lesz. Nagy Csaba munkáját az évi 4,8 millió Ft-ért tanácsokat adó Oroján
Sándor (Fidesz) mellett, Molnár Richárd (Fidesz) alpolgármester segíti a továbbiakban is, azonban - Füzesabony történetében először - várhatóan április 1-től ezt főállásban teszi majd, így maximális illetménye akár 538.470
Ft/hó lehet, ami – összehasonlításként – az előző ciklusban 120.000 Ft/hó
volt. A sokak által „feneketlen zsákként” titulált, Média Kft ezúttal 46,8 millió
Ft-ot kért és kapott. A Patent egy számának megjelenése 1 millió Ft-ba kerül
és van belőle hét, évente. Városunk költségvetését a Fidesz frakció vita nélkül,
egyöntetűen, kivétel nélkül megszavazta, egyedül Tóthné Veres Noémi (JobWenczel Árpád
bik) volt az, aki nem támogatta.			

Nőnapi Retro Party
a Márkában
2017. március 11-én 20 órától Füzesabonyban, a
Márka Presszóban ismét Retro Disco Party - ezúttal a
nőnap égisze alatt! A nosztalgikus hangulat ismételten garantált lesz a szervezők szerint - a 80-90-es évek
slágerei és napjaink sikerei révén! A belépés ingyenes!
Editke, Erzsike és a rendezvény állandó műsorvezetője
- Wenczel Árpád - várnak minden érdeklődőt, akik egy
éjszaka erejéig szívesen visszaröppennek akár 20-30
évet is az időben - a zene szárnyán!
W.Á.
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