
AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Olvasó!
Rohan az idő és ismét elszaladt egy nyár.  Nem panaszkodhattunk a meleg-
re, de ennek ellenére a forró napsugaras hetekben is az ÖFE lelkes kis csapa-
ta szorgosan szervezte a X. Füzes Fesztivált, ami a jövő szombaton – 2017.  
szeptember 2-án – kerül megrendezésre Füzesabonyban a Házasságkötő te-
rem előtti területen. 

Ez már a 10. alkalom lesz a történetünkben és ezért a korábbiaknál is 
nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy minden korosztály megtalálja a szá-
mára megfelelő programot. A Füzes Krónikában igyekszünk minden hasznos 
információt megadni a Füzes Fesztivállal kapcsolatosan, de kérem, figyeljék 
a Facebook-on is az oldalunkat, illetve a www.fuzeskronika.hu honlapunkat, 
mert a lapzártánkat követően bekövetkező esetleges változásokról ott fogjuk 
tájékoztatni az érdeklődőket!

Időszaki kiadványunk 1-2. oldalán, illetve a 6. hátsó borítóján elsődlege-
sen a fesztivál fellépőivel ismerkedhetnek meg közelebbről olvasóink. A 3-4. 
oldalak Bocsi János írásait tartalmazzák. Az 5. oldal egyebek mellett Takácsné 
Szigeti Ilona tájékoztatóját tartalmazza a Rozmaring Népdalkör sikereiről.
Nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt 2017. szeptember 
2-án szombaton egész nap Füzesabonyban a X. Füzes Fesztiválra!

 Wenczel Árpád  

ÖFE elnök
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A X. Füzes Fesztivál résztvevőinek bemutatása
MÁRTON ATTILA - Erdélyi származású vagyok, székelyföld 
szívében születtem, de kiskorom óta Magyarországon élünk 
szüleimmel és a testvéreimmel. Itt tanultam, érettségiztem és 
választottam a kereskedelmet, mint szakmát. A tanulmányaim 
végeztével a Spar -nál kezdtem el dolgozni, és lassan már 10 
éve lehetek egy szuper kis csapat tagja, akiket nagyon a szí-
vembe zártam. A sok munkával stressz is jár, de én azt hiszem a 
legkreatívabb módját találtam meg a stressz feldolgozásának. 
Amikor festek, kikapcsolok és csupán egy dologra összpontosítok, ezzel pedig minden tehertől 
megszabadulok. Így ismerkedtem meg ezzel a csodálatos művészeti ággal, aminek csupán a 
peremét érinthetem, mégis sok örömöt lelek benne. Az évek során összegyűlt pár „alkotá-
som” amit most nagyon szívesen osztok meg, és remélem, mindenkit megfog legalább egy, 
akkor már célt ért a munkám. Nagyon szépen köszönöm a közreműködőknek és azoknak, akik 
bátorítottak.
FÜZESABONYI  TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET - A X. FÜZESFESZTIVÁL ALKALMÁBÓL  
A FÜZESABONYI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ VERSENYT RENDEZ.

Ismerd meg Füzesabony értékeit, verseny során kérdésekre vála-
szolva szerezhetünk pontokat. Távot (kb. 6 km) akár futva is meg lehet 
tenni térkép segítségével, mert az időeredmény is fontos. 

Várjuk egyének, csapatok jelentkezést korhatár nélkül 2017. szep-
tember 2-án 9 órától. A versenyre jelentkezni a közösségi ház bejára-
tánál lehet 8:30 – 9:30 között. Eredményhirdetés 12 órától a Mozi teraszán lesz. A győztesek 
értékes díjazásban részesülnek.
FÜZES TÁNCKLUB - A Füzesabonyi Közösségi Házban 1983 óta szerveződik és működik tár-
sastánc tanfolyam. A tánciskolákból alakult ki 1990 ben a „Füzes” Táncklub amelynek jelenleg 
is vannak tagjai. Gyermek és Senior csoport 
működik, amelynek foglalkozásait Török József 
vezeti.

A Táncklub gyermek tagjai 2013 év óta 
az Egri Honvéd Táncklub Sportegyesületének 
alosztályaként részt vesz a Magyar Táncsport 
Szövetség által szervezett versenyrendszerben, 
valamint meghívások alapján táncbemutatókon vesznek részt. A táncosok mindannyian Eger-
ben járnak iskolába és ott járnak táncolni. Vasárnap délutánonként van lehetőség a füzesabonyi 
Közösségi Házban gyakorolni. 

Vasárnap esténként a SENIOR csoport tartja foglalkozásait a Közösségi Házban. A klub tán-
cosai felkérésre vesznek részt táncbemutatókon.
MANÓ MANUFAKTÚRA - Egy nagy álom megvalósulása a Manó Manufaktúra Kreatív családi 

műhely, ami azért jött létre, hogy örömöt, sikerélményt lopjon kicsik 
és nagyok lelkébe. Fő tevékenységi körünk az arcfestés, testfestés, 
csillámtetoválás. Nagyon kedves lufihajtogató bohócaink alig várják, 
hogy személyesen is találkozzanak a Nagyközönséggel. Kreatív családi 
foglalkozásokat tartunk igény szerint, ahol arra próbálunk megoldást 
találni, hogy a háztartásunkban felhalmozódó feleslegből hogyan le-
het valami újat, valami kincset létrehozni. S mindig minden esetben 

nagyon fontos a Sikerélmény!!!! Hiszen e nélkül nincsen semminek semmi értelme.
MEZŐSZEMEREI KÉKNEFELEJCS HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR - A több évtizede fenn-
álló Pávakör rengeteg fellépésnek tesz eleget. A környék rendezvényein, falunapjain és egyéb 
országos, megyei és helyi kulturális eseményeken vesz rész. Kistérségi kiváló, jó, két országos 
ezüst, és nyolc arany minősítést szereztek az évek alatt, emellett 2007-ben fesztivál nívó dí-
jat is kaptak. 2014-ben „Mezőszemeréért” elismerő oklevélben részesültek. 2015-ben vált 

egyesületté, amelynek fontos célja a Pávakör életben tartása, a magyar népdalkincs megőrzése, 
a helyi népdalok felelevenítése, a régiek újra felfedezése és ezek továbbörökítése. A Népdalkör 
2016-ban ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.

Jó kapcsolatot ápol a mezőszemerei önkormányzattal, minden községi rendezvény aktív 
tagjai. Rendszeresen a nyugdíjas klub tagjai készítik a sokak által kedvelt mezőszemerei gör-
hét a falunapra, de az ő kezünk munkáját dicséri a falu karácsonyára sütött bejgli is. Nem csak 
énekelnek, de táncolnak is, s minden farsangra, fesztiválra humoros jelentekkel készülnek. Nem 
véletlen, hogy sok arany minősítést szereztek több színjátszó és humorfesztiválon tagjaink. A 
helyi iskolával is szoros az együttműködés, hisz a felső tagozatos tanulók néhány tagja aktívan 
jár fellépni velünk. Büszkék arra, hogy mezőszemereiek lehetnek, és Mezőszemere is büszke 
rájuk! Vezetőjük és az egyesület elnöke: Kormos Melinda
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - A helyi óvodások állandó résztvevői a Füzes Fesztivá-
loknak. Az idén a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde növendékei lépnek fel a fesztivál színpadán.
PINKÓCZY MAZSORETT KULTURÁLIS EGYESÜLET - A Mazsorett Együttes 2011-ben 
alakult. Az akkor még szakköri jelleggel működő csoport, mára egyesületté nőtte ki 
magát Besenyőteleken. 3 csoport működik, ahová  az óvodás, alsó tagozatos és felső 
tagozatos leányzók járnak hétről hétre gyakorolni, edzeni. Az együttesben tevékeny-
kedő gyermekek -és szülők- az eddigi 4 év alatt megtanultak együtt dolgozni a közös 
célokért a társaikkal, aminek rendkívüli közösségformáló ereje van. A csapaton belül fon-
tos az egymásra figyelés, a csapatszellem, hiszen szép eredményt csak így lehet elérni. 
A koreográfiák fúvós menetzenékre és modern fúvós slágerekre, illetve mai modern zenékre 
készültek. Az együttes számos városban, településen szerepelt eddig megyén belül és kí-
vül. Többek között részt vettek Tiszafüreden a Halas-napokon, és a szintén itt megrendezett 
Mazsorett Gálán is. Bemutatkoztak már többek között itt Gyöngyösön is. Egerben a „Miénk a 
tér!” összművészeti fesztivál modern tánc napján is nagy sikert arattak műsorukkal már több 
alkalommal. A helyinek számító, hagyományőrző besenyőtelki Rétesfesztivál és a füzesabonyi 
Füzes Fesztivál mindenkori általános fellépői. Az egyesület koreográfusa és művészeti vezetője: 
Pinkóczy Lilla
TUTI DUÓ - A Tuti duó 2012-ben alakult, szórakoztató,mulatós zenét játszó, népszerű formáció. 
Tehetségüket hamar bizonyították a Sláger TV, és a Muzsika TV műsoraiban. Állandó szereplői 
a Zeneexpressznek és a Frédy Shownak. A televíziós megjelenés hamar népszerűséget hozott 
számukra, s tehetségüket országszerte számtalan fellépésen ( falunapok, gasztronómiai ren-
dezvények stb…) bizonyították már.
Zenéjük igényes, szórakoztató, minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt . A re-
pertoáron a nagy mulatós slágerek mellett az egyre népszerűbb saját dalok is helyet kapnak. 
Ha Ön a rendezvényén igazi buli hangulatot, színvonalas szórakoztatást akar nyújtani,( elérhető 
áron )nem hiányozhat a műsorból a TUTI DUÓ sem!
SZTANISZLÁV LÁSZLÓ - Az egri Gárdonyi Géza színház művésze. Kedveltek önálló operett mű-
sorai, illetve a Fenyő Miklós neve által fémjelzett Hungária együttes fantasztikus rock and roll 
slágerei. Ez utóbbival kápráztatja majd el a X. Füzes Fesztivál közönségét közel 1 órában.
FIESTA - A sokak által kedvelt, hazai diszkókban is sikeres csapat 2013-ban alakult ujjá. Knapik 
Tamás gitáros mellett Kocsis Renáta énekes lett a zenekar másik tagja. Továbbra is a latin - pop 
zenei irányzat követői. Fellépéseiken a régi nagy slágerek mellett új dalaik is hallhatóak. Tamást  
2003 -ban az év dalszerzőjének választották.
EXPANDER - Az Expander zenekar 2009-ben alakult, Majoros Lajos és Valent Zoltán baráti duó-
jából indult. Kezdetben a közös zenei érdeklődés és az öröm-zenélés volt a cél. 2014 telén a duó 
zenekarrá nőtte ki magát: csatlakozott Kovács Csaba és Farkas Csaba, akik másfél évig zenéltek 
az Expanderben. A jelenlegi csapat 2016. év elejétől van együtt, melynek tagjai: Bocsi Péter 
ének, ritmusgitár, Valent Zoltán ének, basszusgitár, Majoros Lajos szólógitár, Szuromi József 
dob. A zenekar több alkalommal bemutatkozott Füzesabony telepi részén. A fiúkat nemcsak a 
zenélés, a rock iránti rajongás köti össze, hanem a fokozatosan kialakult barátság is.
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Elfelejtett világbajnok, olimpiai bronzérmes 
súlyemelő, Holczreiter Sándor

segítettek az édesanyának a gyerekek nevelésében. 
(Keresztelő szülei Csivincsik István és felesége Berényi 
Jolán, bérmakeresztapja Barócsi József). Hogy meny-
nyire viszontagságos életük volt, azt mi sem bizonyít-
ja jobban, nagyon sok helyen laktak. Így Grósz János 
kovács szomszédságában a Mátyás király úton a Kulacs 
Vendéglő mellett. Ezt később Horváthék vették meg. 
(Horváth János volt Holczreiter Pista bácsinak a fodrász 
mestere. Licheintsten Béla mellett, a gyógyszertár kö-
zelében tanulta a fodrász szakmát).  Továbbá laktak a 
Termelőszövetkezettel szemben, a Zrínyi úton egy ko-
vácsműhelyben, vagy a Széchenyi István Katolikus Ál-
talános Iskola helyén álló lakásban, amit Fecske László 
jegyző utalt ki nekik. Nagyon sokszor a mindennapi 
kenyér megteremtése is gondot okozott a családnak. 

Korán elvesztette szüleit, édesapját 1957-ben, az 
édesanyját, 1963-ban. Családfői teendőket ezután a 
legnagyobb gyermek Mária látta el. Megpróbálko-
zott a labdarúgással is, de a labda helyett a szöglet-
zászlót rúgta el, így bátyja javaslatára más sportágat 
választott. 

Azt már nem lehet tudni, hogy egyszerűen 
csak meg akart-e erősödni, mint minden kamasz, 
de elkezdett 50 literes hordókat emelgetni a szövet-
kezeti kocsma udvarán és Juhász Gábor bácsi kovács-
műhelyben pedig az üllőt nyomogatta. Igazi munkás-
osztály gyermeke volt, ezt Kádár János is megmondta 
neki az 1972-es Müncheni olimpia előtt: „Sanyikám 
magától aranyérmet várunk, maga a munkásosztály 
gyermeke”. Az általános iskola elvégzését követően 
tanulmányait az egri Dobó István Gimnáziumban foly-
tatta, ezt követően kőműves vizsgát tett, később üz-
letvezetői képesítést szerzett. Legerősebb fogásneme 
mindig is a nyomás volt, ezt tudta gyakorolni legtöb-
bet ifjú korában, a kamrában. Gyorsaságáról legendák 
vannak. Az 1960-as évek elején a jelenlegi Kulacs Ven-
déglőben szedte és állította a kugligolyó által eldőlt 
bábukat.  Szinte el sem indult a golyó ő már ott is volt. 
Egerben 1964-ben találkozott elsőként edzővel, Tóth 
Elemérrel. Ő ismertette meg vele a súlyemelés techni-
káját, ezáltal az eredményei 

Az elmúlt évben a riói olimpia kapcsán vetődött fel egy 
internetes oldalon a sportoló neve, ekkor ünnepelte 
volna a 70. születésnapját. Igen, van Füzesabonynak 
olimpián szerepelt sportolója! Ott ígéretet tettem egy 
hosszabb lélegzetvételű megemlékező írás elkészíté-
sére. Az interjú elkészült, Holczreiter Istvánnal az öcs-
cséről, Sándorról. (Holczreiter István is ismert sportoló 
Füzesabonyban, az akkori vasutasban focizott balszél-
ső- csatárként a Zajác, Holczreiter, Gulyás, Gál, Ferencz 
ötösben.)  

Az idősebb korosztály biztosan emlékszik a 156 
cm-es sovány testalkatú kamaszra, ki a Mátyás ki-
rály úton (akkor a Földművesek utcájának nevezték) 
úgynevezett „S” kanyar előtt lakott szüleivel, test-
véreivel. Holczreiter Sándor becenevein: Hoci, Sutyi 

- Füzesabonyban született 1946. július 18-án. édes-
apja Holczreiter János kohászként dolgozott Ózdon,  
édesanyja Berényi Mária háztartásbeli. Nagyon nehéz 
sorsú gyerekkora volt, tíz gyermekes családban nevel-
kedett, ahol 5 gyermek érte meg a felnőttkort.  Apja 
nem törődött a családdal, anyai nagyszülei (Berényi 
Sándor kerékgyártó, Holczreiter Mária háztartásbeli) 

Holczreiter János - apa Berényi Mária - anya

Berényi Sándor 
anyai nagyapa

Holczreiter Mária 
anyai nagymama

A nagyszülői ház, ahová mindig betérhetett

Iskola színjátszó előadás Okáli Artúr szervezé-
sében. Holczreiter Sándor az elöl térdelő fiú.

Ballagási tabló1

Osztálytalálkozó 1971, balra felesé-
ge Ilonka, jobbra fia Sanyika

Osztálytalálkozó 1971

Osztályfőnökével, Maca nénivel

(folytatás az 4. oldalon)
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is nagymértékben javultak. Felfi-
gyelt rá a hazai szakma az akkori 
egyik súlyemelő fellegvárban 
Csepelen folytatta pályafutását. 
1966-ig súlycsoportjában négy al-
kalommal javította meg a nyomás 
ifjúsági világrekordját! Csepelről 
a Budapesti Honvédba, innen egy 
évre rá Oroszlányba került, majd 
házasságot kötött Ilonkával. Tatai edzőtáborban ismer-
kedett meg Földi Imrével, a kor klasszisával. Tatabányán 
kapott szolgálati lakást, ezért ide igazolt le sportolni. 
Légsúlyban kezdett el versenyezni, de a világversenyek 
programját kibővítették 1969-ben lepkesúllyal, ezért 
ebben a súlycsoportban folytatta. Itt legfeljebb 52 kg 
súllyal mérlegelő versenyzők szerepelhettek. 

Eredményei: Olimpián: olimpiai 3. helyezett, 1972. 
München: összetett (327,5 kg)

Olimpia előtt súlyproblémával küz-
dött, nyolc kilót kellett leadnia két hét 
alatt. Még a versenynap előtti estén 70 
dkg volt rajta, a szaunában elájult, újra 
kellett éleszteni. Másnap nem adta fel, 
az induláshoz ragaszkodott! A verseny 
előtt közvetlenül kapott egy injekciót, 
ennek hatására hasmenés kapta el. 
Minden egyes fogás után problémái 
voltak. Szerencsére nyomásban 126 
kilóval az élen végzett, de szakításban 
és lökésben csak a kezdősúlyt tudta tel-
jesíteni, ez a 3. helyezéshez volt elég.

Világbajnokságokon: háromszoros világbajnok
1970. Columbus: nyomás (120 kg), összetett (nyo-

más 120 kg, szakítás 95 kg, lökés 127,5 kg, összesen: 
342,5  kg). Ezzel az ered-
ménnyel örökre bevéste 
magát a rekordok könyvébe. 
1973. január 1-ig nem emelt 
ennél többet senki, ettől 
kezdve viszont ártalmasnak 
ítélte a nyomás fogásnemet 
a nemzetközi szövetség, 
ezért eltörölték. Ezen túl 
az összetett eredményt két 
fogásnemben elért telje-
sítmények összegzésével 
állapítják meg. Három nap-
pal a verseny után jött a hír, 
hogy a lepkesúly első három 
helyezettjének és a légsúly 
2. és 3. helyezettjének a 
vizeletében feniletilamin 
nevű stimulánst mutattak 

ki. Holczreitert és Földit kizárták. Majd 1971-ben a 
Limában ülésező IWF kongresszus az elért eredménye-
ket hitelesítette, ezért visszakapta világbajnoki címét.  
1971. Lima: nyomás (120 kg)

Négyszeres világbajnoki 2. helyezett: 1969. Varsó: 
nyomás (110 kg), 1971. Lima: szakítás (95 kg), össze-
tett (335 kg). Itt 7,5 kilóval maradt el a világcsúcstól. 
1972. München: nyomás (112,5  kg). Világbajnoki 3. 

helyezett: 1972. München: összetett 
(327,5  kg). Kétszeres világbajnoki 4. 
helyezett: 1970. Columbus: szakítás 
(95  kg), lökés (127,5  kg). Háromszo-
ros világbajnoki 5. helyezett: 1969. 
Varsó: összetett (320  kg), 1971. Lima: 
lökés (120  kg), 1972. München: lökés 
(122,5 kg)

Európa-bajnokságokon: Euró-
pa-bajnok: 1971.  Szófia: nyomás 
(112,5  kg). Ötszörös Európa-bajnoki 
második helyezett: 1969. Varsó: nyo-
más (110 kg) 1970. Szombathely: nyo-

más (110 kg), összetett (327,5 kg), 1971. Szófia: sza-
kítás (95  kg), összetett (327,5  kg). Kétszeres Európa-
bajnoki harmadik helyezett: 1970. Szombathely: lökés 
(125 kg), 1971. Szófia: lökés (120 kg). Európa-bajnoki 

4. helyezett: 1970. Szom-
bathely: szakítás (92,5 kg). 
Kétszeres Európa-bajnoki 
5. helyezett:, 1969. Varsó: 
lökés (120  kg), összetett 
(320  kg). Európa-bajnoki 
6. helyezett: 1969. Varsó: 
szakítás (90 kg).

Magyar bajnokságo-
kon:  Kétszeres magyar 
bajnok: légsúly: 1967., 
lepkesúly: 1969. Ötszörös 
csapatbajnok: 1967, 1968, 
1970, 1972, 1974.

Világrekordjai: Ösz-
szetett: 342,5  kg (1970. 
Columbus) Nyomás: 126 kg 
(1971. Budapest)

Félt, hogy a sok 

fogyasztás káros lesz az egészségére, 
ezért az olimpia után egy év pihenőt 
kért, Tatbányán közölték vele, hogy 
nekik a súlyemelő Holczreiterre van 
szükségük. Ha nem emel, mehet a 
bányába dolgozni. Visszahívták Eger-
be vezetőedzőnek, két- három év 
után jöttek is az eredmények, a csa-
pat visszakerült a másod osztályba. 
Sajnos a következő évben megszűnt 

a súlyemelés a Heves megyei székhelyen. Ezt követően Ta-
tabányán az utasellátó restijét vezette, ez viszont az 1990-
es privatizáció miatt megszűnt. Innen megindult a lejtőn 
lefelé, alkalmi munkákból és segélyekből élt. 

Az olimpiai járadék bevezetése enyhítette a problémá-
ját, de már nem tudta azt megoldani. 1999-ben hunyt el, 
Füzesabonyban helyezték örök nyugalomba, szülei mellé. 
A volt világklasszis sportoló gyászszertartásán a családta-
gok, egykori barátok, ismerősök mellett hajdani küzdőtár-
sak is megjelentek. Tisztelettel adóztak kiváló teljesítmé-
nyének a múlt és a jelen sportvezetői. Önkormányzatunkat 
Valyon István Sport- és Ifjúsági Bizottság Elnöke valamint 
Szoviár János a Füzesabonyi Önkormányzat sportért felelős 
vezetője képviselte.

Gyermekei közül a fia Sándor és az ikerlányok közül 
Ilonka már nem él. Másik lánya Anita az Ormánságban 
lakik igen szerény körülmények között. 

Végére még egy adat, mennyire is volt eredményes 
a 26 szoros csúcstartó. 1971-ben az év súlyemelőjévé 
választották! 2010-től Tatabányán Holczreiter Sándor 
nevével emlékversenyt rendeznek az ifjúsági súlyeme-
lőknek. Úgy gondolom, nem vagyok elfogult (édes-
anyám unokatestvéréről van szó), ha Holczreiter Sán-
dor eredménylistájára pillantok, hiszen füzesabonyi 

Gyakorlás közbenIfjúsági érmeiből

1970, Columbus világbajnoki kupával

Temetés: Füzesabony, 1999. december 21.

Olimpiai képe

Üdvözlet a füzesabonyiaknak2

(folytatás a 3. oldalról)
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Újra KIEMELT ARANYAT nyert a  
ROZMARING NÉPDALKÖR

2017.06. 21-22-23-án, Hajdúszoboszlón, rendezték 
meg a VII. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjét. A 
középdöntőbe bejutott 670 résztvevő közül több mint 
200 versengő mutathatta be színvonalas műsorát, 
melyet a szakmai zsűri értékelt. Az előző évben nép-
dalkörünk a legmagasabb elismerést a KIEMELT ARANY 
minősítést kapta meg Harkányban. Idén is igyekeztünk 
a tudásunk legjavát adni. Kissné Bozó Sarolta, szak-
mai vezetőnk, a legszebb Eger környéki népdalokból 
válogatott két népdalcsokrot a kórus számára. A nép-
dalokat megtanultuk, nemcsak énekelni, de érezni 
és érteni is. Újra életet adva, a népzenei kultúránk 
kincseinek. Mi, a Rozmaring népdalkör tagjai heti két 
alkalommal, 6 órában próbálunk. Figyelünk egymásra, 
megbeszéljük a mindennapi gondjainkat. Felkészülve 

a döntő megmérettetésére, bíztunk abban, hogy újra 
elérjük a legmagasabb minősítést, ami a résztvevők és 
a kísérők 4000 fős sokasága között, a helyszínen már 
nem is tűnt annyira közelinek. A szombat esti fellépés 
azonban teljes sikerrel járt, így vasárnap az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen – 13 népdalkörrel együtt 
megkaptuk a legmagasabb elismerést a kiemelt 
arany minősítést. Köszönetet szeretnénk monda-
ni Nagy Csaba polgármester úrnak, aki minden 
évben anyagi támogatással segíti fellépéseinket, 
és Veres Péter intézményvezetőnek, aki továbbra 
helyet, és lehetőséget biztosít népdalkörünknek 
az idősek klubja nappali ellátás keretében.  Szeret-
ném név a szerint is bemutatni népdalkör tagjait: 
Szakmai vezetőnk: Kissné Bozó Sarolta, Besenyei 

Istvánné, Ipacs Istvánné, Csanálosi Sándorné, Újvári 
Béla, Bocsi Imréné, Birinyi Istvánné, Kovács Jánosné, 
Horváth Ferencné, Karkus Jánosné, Sárosi Józsefné,  
Antal Istvánné és jómagam, a cikk írója.

Takácsné Szigeti Ilona

születésű vagy Füzesabonyhoz köthető sportoló ehhez 
hasonló vagy ezt túlszárnyaló listával nem rendelkezik! 
Ezért méltó lenne posztumusz díszpolgári címre! Igaz 
nem labdarúgó vagy kézilabdázó, hanem egyszerű 
súlyemelő, ennek ellenére remélhetőleg minél hama-
rabb kikerül a fényképe a Füzesabonyi Városi Sportcsar-
nok képzeletbeli dicsőségfalának tetejére, hiszen ilyen 
családi körülményekből indulva világhírű sportoló 
lett, példaképe lehet a mai fiataloknak. Ha kimennek 
a füzesabonyi falusi temetőbe, akkor emlékezzenek 
meg róla, hiszen Füzesabony hírnevét Olimpián, Világ-
bajnokságokon, Európa-bajnokságokon öregbítette. 
Végül itt köszönöm meg Holczreiter Istvánnak az in-
terjút és a fotókat, ezáltal megismerhetik Füzesabony 
egyetlen olimpiai érmesét. 

Meghívásomat a Füzes Fesztiválra elfogadta, ha egész-
sége engedi, a délutáni órákban lehet vele találkozni, be-
szélgetni a könyvtárban vagy a rendezvény területén.

1,2 Forrás: Szeredi Attila
Bocsi János

Pájer Zoltán 
(1959 – 2017)

2017. augusztus 10-én 18 órától helyezték örök nyu-
galomra Maklár temetőjében Pájer Zoltánt, akit a  
füzesabonyiak is jól ismerhetnek, hiszen 40 éves disz-
kós pályafutása alatt többször megfordult városunk-
ban. Állandó vendége volt a Füzes Fesztiváloknak és 
a közkedvelt Retro Party-k rendezvényeinek a Márka 
Presszóban. Már terveztük a X. Füzes Fesztivál prog-

ramjait és nagyon várta a Fiesta fellépését, hiszen ő 
is sokat játszotta a csapat slágereit. Dj Harrison sajnos 
már nem lehet ott velünk szeptember 2-án, de a soron 
következő Retro Party-n feltétlenül megemlékezek 
róla – egy igaz baráttól – a Márka Presszóban!

Wenczel Árpád

MÁRKA PRESSZÓ
Füzesabonyban már több mint 3 évtizede az egyik legkedveltebb vendéglátóhely a Márka Presszó. Júliusban 
szinte közüggyé vált városunkban a Márka 
sorsa az esetleges bezárása révén – hiszen 
sokan úgy vélték, hogy szorosan hozzátarto-
zik a településünkhöz. Már nagyon rövid idő 
volt hátra a hónapból, mikor az utolsó napok-
ban részben e sorok írójának közbenjárására 
Wenczel Ádám vállalkozó határozatlan időre 
átvette az üzemeltetését a szórakozó helynek 
és így a Mezőkövesden közkedvelt Lucky Pub 
mellett, augusztus 1-től a Márka Presszó üzemeltetését is ő végzi. A terasz berendezése azonnal megújult és 
várhatóan őszig új épül majd helyette. Az árukészlet jelentős mértékben kibővült. Hamarosan a belső pult is 
lecserélésre kerül. Szeptembertől minden hónapban lesz diszkó 1 alkalommal és a retro mellett napjaink zenéi 
is nagyobb hangsúlyt kapnak a jövőbeni kínálatban, a gyakoribb rendezvények révén. Várja tehát továbbra is 
régi és jövőbeni vendégeit Füzesabonyban a Baross Gábor tér 1 szám alatt (a buszmegállónál) a Márka Presszó!

Wenczel Árpád

GYÁSZHÍR 
Lapzárta után kapta Szerkesztőségünk a szomorú 

hírt, miszerint Zana István 
(1949-2017) váratlanul 68 
éves korában elhunyt. Bú-
csúztatására 2017. augusztus 
22-én 14 órától került sor a 
„telepi” temetőben. A Víz-
mű kötelékében dolgozta le 

aktív munkásságának zömét, mellette két cikluson át  
Füzesabony Város Önkormányzatának képviselője is volt. 
Pista – nyugodjál békében!              (a szerk.)

Síremléke
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