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Tisztelt Olvasó!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és a Füzes Krónika Szerkesztőségének nevében nagy 
tisztelettel köszöntöm idei első számunk hasábjain! 2018 – nem csak időjárása terén – hozott 
sok meglepő fordulatot ez idáig, példának okául, míg Karácsony környékén tavaszias idő volt 
gyakorta, addig március 15-ét követően beköszöntött ismét a tél nagy havazással és hideg 
idővel.  Az ÖFE ennek ellenére nem töltötte tétlenül az idei esztendő I. negyedévét, hiszen 
Holczreiter fórumot rendeztünk, részt vettünk Czuriga professzor úr temetésén, köszöntöttük a 
hölgyeket Nőnap alkalmából, koszorúnkkal emlékeztünk az 1848-as forradalom hőseire és ott 
voltunk néhány kampány rendezvényen is - a teljesség igénye nélkül.

Felhívom Olvasóink figyelmét az április 8-án megtartásra kerülő országgyűlési választá-
sokra! Minden szavazásra jogosult „hazánkfia” vegye a fáradtságot, hogy a saját voksával jelez-
ze, véleménye szerint kik vezessék újabb 4 évig Magyarországot! Egyre feszültebb a belpolitikai 
helyzet április 8. közeledtével és jó lenne már országunk adófizető polgárainak, gyerekeknek és 
időseknek egyaránt ismét becsületben, biztonságban és békességben élni – ez mindannyiunk 
érdeke kell, hogy legyen! Elég volt már a hosszú évek óta folyó mutyizásokból, zavaros ügyek-
ből, a lakosság megosztásából és esetenkénti megfélemlítéséből! A Füzes Krónika Szerkesztő-
ségét több párt részéről is megkeresték hirdetési célból, de a támadásokban, mocskolódások-
ban nem voltunk partnerek! Végül, az egyeztetéseket követően az MSZP kívánt élni hasábja-
inkon – feltételeinket elfogadva - a megjelenés lehetőségével. Az ÖFE korábbi gyakorlatának 
megfelelően ezúttal sem foglal nyíltan állást az országos politika terén zajló események terén 
attól függetlenül, hogy véleményünk természetesen nekünk is van. Helyi civil egyesületként 
nem akarjuk befolyásolni Olvasóinkat az országgyűlési választások tekintetében! Az április 8-i 
voksolások megkönnyítése végett közzé tesszük azt a listát, ahol lehet majd behúzni a pártok 
közül egyre az X-et! Figyelem, csak 1 X-et, mert különben érvénytelen lesz a szavazat! Saját 
megnyugtatására mindenki vihet kék színű tollat magával és természetesen a szükséges iratok 

is legyenek kéznél.  Füzesabony a Heves megyei I. számú választó körzethez tartozik, ezért a 
pártokon túl az itt induló egyéni jelöltek közül kell még kiválasztani a legmegfelelőbbet! A vég-
ső döntés előtt lehetőleg ismerjék meg Olvasóink is minden párt és jelölt választási programját!

Tájékoztatom Tisztelt Olvasóinkat arról, hogy a következő Füzes Krónika várhatóan augusz-
tus 24-én jelenik majd meg, ahol többek között ismertetjük terveink szerint a szeptember 1-én 
megrendezésre kerülő XI. Füzes Fesztivál programjait! A szervezését kiemelt rendezvényünk-
nek már elkezdtük, ezért ezúton is kérem - az ÖFE csapata nevében - lehetőség szerinti anyagi 
támogatásukat a Centrál Takarék Szövetkezetnél vezetett 61900019 – 17120870 számú szám-
lánkra, amit előre is köszönök!

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és a Füzes Krónika Szerkesztősége nevében ezúton 
is Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok minden Tisztelt Olvasónknak!

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Húsvét 
Az elnémult harangok újból megkondultak és messzire hallható ércszavuk örömet hirdet. A rügy-
fakasztó, virágnevelő tavasznak fenséges ünnepe, a húsvét, megérkezett. Majdnem kétezer év óta 
ismétlődik ez így minden esztendőben. És a keresztényvilág majdnem kétezer év óta zengi áhítat-
tal a feltámadásnak és a megújulásnak ezen a magasztos ünnepén az örömmel teljes, allelujás 
zsoltárát: „Föltámadt Krisztus e napon! Alleluja! Hála legyen az Istennek!“ A szív örül, a lélek ma-
gába száll. Ünnepi hangulat, kenetteljes, evangéliumi érzés árad szét az ember egész valóján. És 
a tavaszi napsugár csókjától fesledező virágbimbók illatát mintha édesebbé tenné az emlékezés 
azokra a nagy napokra, amelyek mélyen beékelődtek az ókor és vele az emberiség történetébe. 
Melyeknek a Megváltó megrázó tragédiája, a megváltás isteni ténye és a dicsőséges feltámadás 
lett a fenséges következménye.                             Bocsi János 

Holczreiter Sándor
Január 4-én 17 órától - a Márka Presszó külön termében - tartotta az Összefogás  
Füzesabonyért Egyesület, a korábban a Füzes Krónikában meghirdetett első idei lakos-
sági fórumát, ahol Holczreiter István tartott egy kötetlen élménybeszámolót városunk 
posztumusz díszpolgáráról - Holczreiter Sándor többszörös világbajnok és olimpiai 3. 
helyezett súlyemelőről. A bő 3 órásra sikerült rendezvényen sok régi emlék elevenült 
fel korabeli fényképek, újságok és dokumentumok által. Az ÖFE részéről Bocsi János 
főszervező és Wenczel Árpád elnök köszöntötték az egybegyűlteket.            (W.Á.)
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Okáli Artúr cukrászmester, a füzesabonyi 
színjátszás megalapítója

mintegy 1400-an nézték meg a ma is látványos és szóra-
koztató darabot. Az előadások sikerét az a lelkes és odaadó 
fáradozás biztosította, mellyel a rendezők és a szereplők 
a darabot előkészítették. Okáli Arthur nagy hozzáértése, 
sokoldalú fáradhatatlansága volt lelke az előadásnak. Mint 
rendező, szereplő és ügyelő vette ki részét a sikerből. A 
közszeretetben álló műkedvelőt a szereplők értékes aján-
dékkal lepték meg az előadások befejezése után. A cím-
szerepben Angyal Lajos adott bizonyságot jeles színjátszói 
készségéről, Bíró Mariska Leila szerepében aratott megér-
demelt tapsokat. A többiek: Varga Mihály, Kakuk Mariska, 
Szabó János, Antal Mariska, Padi Janika, Baumann Pál, 
Hartmann Kató, Hídvégi Mária, Ferenczi Verőn, Hajdú Klári, 
Kriston Béla, Szabó Imre, Hollós János, Grünbaum László, 
Szegedi László és Balázs Pál szintén tehetségük legjavát 
adták. A súgó fáradságos szerepét Fázold Károly töltötte be. 
Az énekszámokat Báder Rózsa Pál cigányprímás tanította 
be. Tervezték, hogy a nagysikerű előadást az Egri Katolikus 
Legényegyletben is megismétlik. 

Most zajlik a Művelődési Ház felújítása, ezért aktuális a 
következő újságcikk, hiszen 1954-ben a Kultúrház avatásán 
adták elő elsőként a János vitéz darabot, amit május 15-22 
között mutattak be mindennap:

„Nagy kitüntetés érte a füzesabonyi kultúrcsoportot, 
hogy a Népművészeti Intézet meghívására Budapestre me-
hetnek és a háromnapos falusi színjátszó konferencián a 
legjobb falusi színjátszó csoportok vezetői és rendezői előtt 
bemutathatják a János vitézt. Erről folyik most a beszélgetés 
a Kultúrházban, de jogos büszkeséggel beszélgetnek erről 
a községben is sok helyen. Nagy dolog ez a kultúrcsoport 
életében, a jól végzett munka megérdemelt jutalma. Erről 
beszélgetünk Okáli Artúrral, a rendezővel. Az országból csak 
két csoport megy erre a konferenciára. Egy dunántúli csoport 
– Csikóssal - és mi a - János Vitéz – darabunkkal, mondja 

nem kis büszkeséggel. Már közel 5 éve ismerem ezt a megöre-
gedni nem akaró, fiatalos lendülettel dolgozó és a színpadot 
nagyon szerető embert. Sokat beszélgettünk a falusi kultúr-
munkáról, színdarabokról és a beszélgetések közben persze 
sokszor vitatkoztunk is. Különösen, ha hibákról volt szó. 
Mert hibája, mint minden embernek, neki is van. 1914-ben 
kezdett játszani a színpadon és azóta sok szerepet alakított 
és sokat rendezett. Csak Füzesabonyban 60 kisebb-nagyobb 
színdarab rendezése fűződik az ő nevéhez. Arra is büszke, 
hogy a füzesabonyi csoport volt az első a megyében, amely 
a felszabadulás után színpadra lépett és előadást rendezett. 
A János vitézt eddig 18 alkalommal játszották, 8-szor Füzes-
abonyban, de voltak vele Hevesen, Verpeléten, Szihalmon, 
Mezőkeresztesen, Egerben és a nagysikerű előadások után 
most lázas izgalommal készülnek a budapesti előadásra. 
Segít a felkészülésben a Népművészeti Intézet is, Radványi 
Sándor rendező személyében, aki az utóbbi napokban itt él 

Gyászhír
Március 9-én délután kísérték utolsó útjára Debrecenben 
a temetőben szép, de ugyanakkor a szertartás kapcsán 
szomorú, tavaszi napsütésben a füzesabonyi származású, 
70 éves korában elhunyt Dr. Czuriga István kardiológus pro-
fesszor urat, aki a Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet 
vezetője és sok más kitüntetés, titulus mellett - Füzesabony 
Város Díszpolgára is volt egyben. A temetésen egybegyűl-
tek népes tömegében az ÖFE-t Wenczel Árpád és Gulyás 
László képviselték. Nyugodjon Békében! 

(W.Á.)

Okáli Artúr született Bükkábrányban, 1902. február 2-án. 
Háború előtt a miskolci Nemzeti Színházban játszott. Meg-
nősült, feleségül vette Gregus Máriát, aki Füzesabonyban 
született 1908. április 24-én. Így került le Füzesabonyba, 
ahol megkezdték küzdelmes életüket. Mézeskalácsgyár-
tásba fogtak. Vásárról vásárra jártak, esőben, hóban, 
sárban, mígnem összeszedtek annyi pénzt, hogy egy kis 
cukrászdát tudtak nyitni. 1937-ben a Füzesabonyi Kolping 
Egyesület alelnökévé választották, azután cukrászdájukat 
1952-ben államosították. Mindent elvettek tőlük, amiért 
addig dolgoztak. Füzesabonyba is betört a kommunizmus, 
megalakult a Földműves Szövetkezet. Nyitottak egy cuk-
rászdát a főutcán, és egy termelőüzemet, melynek Okáli 
bácsi lett a vezetője – a faluban mindenki így hívta. A cuk-
rászda olyannyira jól működött, hogy akkoriban a megye 
egyik legjobb cukrászdájának számított. 

Ekkor még megvolt az úgynevezett Iparos Kör, ahol 
bálokat és színielőadásokat rendeztek. Később megszűnt, 
mivel megépítették a Kultúrházat a főutcán 1954-ben. Ez 
aztán megteremtette az igazi kultúréletet a faluban. Töb-
bek között itt lett megrendezve a János vitéz című dalmű 
az ÁFSZ segítségével, Okáli Artúr rendezésében. Olyannyira 
sikeres volt, hogy meghívták a társulatot a fővárosi Ope-
rettszínházba. A siker itt sem maradt el, mivel Heltai Jenő, 
a dalszöveg írója megtisztelte jelenlétével az előadást, és 
gratulált a szereplőknek. Erről a jelenetről fényképes doku-
mentum is létezik, ami a darabról készült albumban meg-
található. Okáli bácsi rendezett még több darabot is, de a 
János Vitéz előadása volt a legsikeresebb. A tisztes öregkor 
őt is elérte. 75 éves korában az egri kórházban halt meg és a 
füzesabonyi telepi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

A füzesabonyi Iparos Kör műkedvelői minden részle-
tében jól sikerült előadást rendeztek. Műsorra került a Gül 
Baba három felvonásos operett. Négy előadáson keresztül 
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együtt a csoporttal, és segíti a munkájukat. János Vitézzel 
- rendes nevén Horváth Ferenccel - a pusztaszikszói Állami 
Gazdaság magtárosával beszélgetek: ez az első nagyobb 
szerepem - mondja. Nagy munka volt, míg eljutottunk idáig. 
Majd legkedvesebb élményét kezdi mesélni: az egri előadás 
alkalmával történt, odajött hozzám egy öreg nénike és gra-
tulált az alakításomhoz. Kedves János vitéz, olyan jó volt, 
hogy azt hiszem, maga nem fog a többi közt megöregedni. 
Köszönöm szépen - mondtam, levettem a csákómat és a 
nénike meglepődve nézte 
őszülő hajam és bevallottam 
neki, bizony 41 éves vagyok. 
Ja kérem, a festék sokat takar, 
gondol vissza nevetve, erre a 
kedves élményre János vitéz 
alakítója. Most ismerkedjünk 
meg János vitéz szerelmével, 
Iluskával. Ő a csoport legfiata-
labb tagja. Még 15 éves sincs. 
Nagy Marikának hívják, Eger-
be jár gimnáziumba. Kedves 
arcú, kékszemű, szőke copfos 
kislány. Talán Petőfi is ilyennek 
képzelte Iluskáját. Neki is ez az 
első szerepe. Kicsit félénken 
beszél, különösen, amikor 
megtudja, hogy újságról van 
szó. No, nem baj, mert a szín-
padon annál bátrabban éne-
kel. Bizony nagyon fáradságos 
munka volt - kezdi a beszélge-
tést. Naponta bejárós Egerbe, 
az iskolába és este pedig 
próba. Februártól májusig ta-
nultuk a darabot, majd utána 
következtek az előadások és a 
vidéki utak. De minden fárad-
ságot kárpótol a közönség sze-
retete, a nagy siker, a taps. És 
most ez a budapesti előadás! 
Az utolsó mondatot már a 
színpad lépcsőjéről mondja, 
mennie kell, mert nemsokára 
ő következik. Ott áll Okáli, a 
rendező. A szereplők mesélik 
nevetve, hogy régen Miskolcon 
sokszor játszotta a boszorkány 
szerepét. Ha akkor is így csi-
nálta, akkor biztos nagy sikere 
volt. A mostoha alakítóját idő-
közben elhelyezték Poroszlóra, 
a próbára nem tudott bejönni, 
így történt a helyettesítés. Gál 
József vagyok - mondja, én 

vagyok a csoport legöregebb tagja, 67. évemet taposom, 
asztalos vagyok, a KTSZ-nél dolgozom. Gál bácsi régi szín-
játszó, elmondja, hogy az első Falu rossza című előadásban 
Göndör Sándor szerepét játszotta. Csillog a szeme, amikor a 
színpadról, az előadásokról beszélgetünk. Otthonosan mo-
zog a sok fiatal közt, jól érzi magát, csak az a baj, mondja, 
hogy már nem fiatal. De azt írja meg, hogy sok darabban 
játszottam már, de eddig még egy csoport sem ment Pestre, 
ez az első alkalom, hogy Füzesabonyból fővárosba visznek 

egy csoportot, hogy bemutassák tudásukat!  Ami nagy sikert 
aratott, hiszen Kacsóh Pongrác is ilyennek képzelte el János 
vitéz Iluskáját! Két előadásban, zsúfolt nézőtér előtt, sikerrel 
mutatta be Egerben a János vitézt a füzesabonyi kultúrcso-
port, amit a jelenetek utáni felzúgó taps is bizonyított!”

Bocsi János

Fényképek, források: Okáli Mihály, Okáli Artúr, Durzó Béla, 
Népújság

(x)  - Fizetett hirdetés
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Egy teljesen új, extrém módja a lábápolásnak, 
mely fájdalommentes, természetes biológiai 

eljárás a selymes puha lábakért.
Hasznos az állómunkát és rendszeres 

testmozgást végzőknek, jól alkalmazható 
ekcéma és pikkelysömör kezelésére is.

Gyengéd ápolása mellett serkentik a véráramlást, 
miközben feszültségoldó, harmonizáló hatással is bír.

Szeretettel Várjuk Szalonunkban!
Bejelentkezés szükséges!

Érdeklődni és időpontegyeztetés az alábbi 
telefonszámokon vagy interneten:

0670/207-9396 vagy 0630/433-4878
Facebook: Fish Beauty Halpedikűr Füzesabony
Helyszín: Füzesabony, Kossuth út 77., bejárat a Hunyadi út felől.

UNIQA BIZTOSÍTÓ
Az idei év elejétől Füzesabony 

központjában, a Baross G.  tér 2. szám 
alatt az I. emeleten (Márka Presszóval 

szemben) nyitotta meg irodáját hazánk 
egyik meghatározó biztosítója! 

UNIQA - UNIQA - UNIQA
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 

10-14 óra. Telefon: 20/6616621, 
30/9435222, 70/5785272

Márka Presszó
A Márka Presszóban március 10-én a Nőnapi Party telt ház 
előtt és jó hangulatban került megrendezésre. A retro slágerek 
mellett, napjaink sikereire is táncolhattak a jelenlévők. A 
keverő mögött felváltva Wenczel Árpád, Wenczel Ádám és 
Pongrácz Tamás álltak, a háziasszonyok pedig Erzsike, Dalma 
valamint Viki és Vanda voltak. Folytatásként 2018. április 14-én 
szombaton, 21 órától egy tavaszias hangulatú „Pót” Locsoló 
Party részesei lehetnek a Márka Presszó vendégei – ahol ismét 
nagyszerű nóták szólnak majd a 80-as, 90-es évek és napjaink 
zenei kínálatából, ezúttal is látványos fénytechnika kíséretében! 
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