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Tisztelt Olvasó!
A Füzes Krónika legutóbbi megjelenése óta viharos körülmények között lezajlottak április
8-án a hazai parlamenti választások, melynek eredményeit többen kifogásolták és kétségbe
vonták – minek következtében több tüntetést is szerveztek országszerte. Közben tovább
nőtt és nő folyamatosan Mészáros Lőrinc birodalma sok más, miniszterelnök úrhoz közel álló
politikus és üzletember mellett! Május 1-én a munka ünnepét ki-ki vérmérséklete szerint
töltötte el. Sokak örömére időközben„kitört” az iskolai ballagásokat követően a vakáció és a
nagy nyaralások időszaka. A Facebook többségében az ott készült fotókkal volt tele június,
július és augusztus hónapokban. Sokaknak talán a rengeteg fényképezésen túl másra nem is jutott igazán ideje,
állították ezt az irigykedők! 2018-ban ismét divat volt a
„fekete szemek” effektus – miszerint a legtöbb hölgy
fotójáról nem maradhatott le a napszemüveg, ami gyakran, méreténél fogva eltakarta a
mögötte rejlő bájos női arcokat. Igaz, az egyre fokozódó UV sugárzással szemben nem árt
az óvatosság és a „napszemcsi” egyébként is öltöztet a szakértők véleménye szerint! Sokan
sajnos nem engedhették meg maguknak a luxus
utakat, de a környékbeli hegyek csodás környezetében és a strandok hűs vizében, valamint a környező
települések fesztiváljain ők is kellemesen tudtak pihenni és kikapcsolódni az idei nyáron is. 2018 nyári
időszakának egyik fő nemzetközi eseménye az Oroszországban megrendezett foci világbajnokság volt, amit mi magyarok sajnos csupán külső szemlélőként követhettünk végig.
Horvátországot és Belgiumot megelőzve a franciák szerezték meg ezúttal a trófeát!
Füzesabonyban idén is két nagyszabású, az ősz beköszöntét megelőző rendezvényt
tudunk említeni. Augusztus 19-én, a Füzes Krónika lapzártakor zajlott a „Legyen tánc”
városunk Önkormányzatának szervezésében, valamint másnap a Szent István napi városünnepség, amin az ÖFE is részt vett – míg szeptember 1-én a nyarat búcsúztatva és az
iskolakezdést szebbé téve – már 11. alkalommal – tartja a „Füzes Fesztivál” programját az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület, melynek beharangozóját lapunk 1-2. oldalán tekinthetik meg olvasóink és az érdeklődők. A kiadványunk 2-3. oldalán Bocsi János füzesabonyi történeti visszatekintése olvasható rengeteg, érdekes információval és archív képekkel
színesítve hasábjainkat. Bízom abban, hogy ezúttal is eljut a Füzes Krónika minden helyi
háztartáshoz, a jelentősebb intézményekhez és az internet biztosította világhálón keresztül
a Füzesabony iránt érdeklődő, de távolabb élő emberekhez is egyaránt! Ezúton is tisztelettel
meghívok minden érdeklődőt a magam és az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében
a XI. Füzes Fesztivál színes programjaira, amelyek már délelőtt 10 órakor kezdődnek a Városi
Könyvtárban és 15 órától folytatódnak a Házasságkötő Terem előtti lezárt területen - a hagyományőrzés és kellemes kikapcsolódás jegyében!
Wenczel Árpád felelős szerkesztő, ÖFE elnök

Füzes Fesztivál
beharangozó
2018. szeptember 1-én kerül sor az Összefogás Füzesabonyért Egyesület szervezésében a XI.
Füzes Fesztivál megrendezésére. A helyszín ezúttal is Füzesabonyban a Rákóczi úton, a Posta és
Művelődési Központ közötti lezárt területen, a Házasságkötő Terem előtti téren lesz. 10 órakor a
Városi Könyvtárban kezdődik Bocsi János kiállítása – Emberek, képek, tárgyak Füzesabony múltjából címmel, illetve ezzel egyidejűleg Csontos Andrea fotói is megtekinthetőek lesznek.
Délután 15 órakor az ünnepélyes megnyitót követően a már hagyományos galambröptetésre kerül sor. Fesztiválunk állandó résztvevői a Pinkóczy Mazsorett Együttes, akik közül most
Pinkóczy Lilla tanítványai önálló produkciójukat mutatják
be. A nagyokat a kicsik követik
– ezúttal a Pöttömke Óvoda
Körte csoportja lesz a vendégünk. Közvetlenül utánuk
lép színpadra Szajlai Szabolcs
bűvész, akinek bár elsődleges
célközönsége a csillogó szemű gyereksereg, de a felnőttek is jól szórakoznak minden Szabi Magic
produkción. Az idén két népdalkör látogat el Füzesabonyba a fesztiválunkra – Besenyőtelekről a
Pacsirták, míg Mezőszemeréről a több évtizede sikeresen működő Kéknefelejcs Hagyományörzők
lelkes pávaköre. 17 órakor egy Lakodalom kapcsán házasságkötésre kerül sor a színpad mögötti teremben. Ennek ideje alatt a Miskolcról érkező Panni bohóc és a Manó Manufaktúra Kreatív
családi műhely gondoskodik lufi hajtogatással és arcfestéssel, testfestéssel, valamint csillámtetoválással az apróságok szórakoztatásáról. Lovas kocsikázásra és a pacik bemutatására, valamint
(folytatás az 2. oldalon)
veterán autók és motorok kiállítására is sor kerül.

Közben dodzsem, sürgők, óriás csúszda és sok más játék, kirakodók
és természetesen büfé várja az érdeklődőket, illetve a Művelődési Központ bejáratával szemben
elhelyezkedő Szűrőbusz szolgáltatásait is igénybe vehetik az egészségi állapotukra kíváncsi
vendégeink. A Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda, mint minden évben, az idén is szűrővizsgálatokkal áll a lakosság rendelkezésére a Füzes Fesztiválon. Ebben az évben lehetőségük nyílt
szűrőbusz igénylésére. A már
megszokott vérnyomás, vércukor, testzsír mérés és tanácsadás mellett, lehetőség lesz
a Szűrőbuszon a női lakosság
számára elsajátítani az otthoni
helyes emlővizsgálatot, illetve
szakemberek segítségével a
helyszínen elvégezhetik a vizsgálatokat. A busz rendelkezik automata vérnyomásmérővel, testösszetétel analizátorral, kilégzési CO mérővel, illetve szakember segítségét kérhetik a kedves érdeklődők. A jármű 14 méter hosszú, rendelkezik rendelővel, fogadótérrel illetve váróval. A kedves
érdeklődők 13 órától vehetik igénybe a szolgáltatásokat, melyek mindenki számára díjmentesek!
Az esküvőt követően a Füzes Táncklub mutat be standard és latin amerikai táncokat Dr.
Török József vezetésével. A Maklári Bosch Kötélugró Klub bemutatója 18:30 órától kezdődik,
akik egyebek mellett Orlandóban a World Jump Rope
világversenyén remekeltek.
Az első versenyszám rögtön
aranyat hozott a Kovács
Réka, Tatár Laura, Krattinger
Eszter és Kurtán Adél összeállítású négyesnek, akik 4×30
(folytatás az 1. oldalról)

másodperces csapat gyorsasági számban győztek. Az egyéni gyorsasági napon további négy
ezüstérem is került hozzájuk. Tatár Laura ebből hármat szerzett, a negyedik pedig Kovács Rékáé
lett. Ezután a páros duplázásban Kovács Réka és Tatár Laura még egy bronzérmet is hozzáadott.
A szabadon választott gyakorlatukkal Kovács Réka és Krattinger Eszter második lett és ugyancsak ezüstnek örülhetett Kurtán Adél és Vona Boglárka. Ráadásul Kovács Réka lett a World Jump
Rope verseny egyéni összetett bajnoka is. Összesítésben három első helyezéssel, nyolc ezüst és
két bronzéremmel tértek haza. Egyszer már voltak vendégeink és óriási sikert arattak, így lesz
várhatóan ezúttal is.
Tíz éven keresztül minden Füzes Fesztiválon Gyerek szépségverseny megtartására került
sor. Az idén a városunkban élő, sok kutyabarátra való tekintettel Kutya szépségversenyt indítunk útjára, ahol négylábú kedvenceiket
mutathatják be
a gazdik. Nevezni az ÖFE sátorban 18:15
óráig lehet. Bízunk
a kedvező fogadtatásban és sok résztvevő
kutyusban! Rögtön
a verseny után az eredményhirdetésre
is sor kerül, ezzel
együtt a zsűri a Krumplis-túrós lepénysütő
verseny díjazottjait
is megjutalmazza. 19 órakor bonyolítjuk le
a tombolahúzást
és 19:30-tól kezdetét veszi a záróráig tartó
Retro Party, amelynek sztárfellépője Várhegyi Gábor (GABRIELLOO) & Donka Niki lesz! Őket ismerve a jó hangulat
garantált lesz és természetesen lehetőség nyílik a táncra is!
Legkésőbb 22 óra körül ér véget a XI. Füzes Fesztivál, amely remélhetőleg 2018-ban is kellemes kikapcsolódást nyújt majd a kilátogatóknak kortól, nemtől függetlenül! Köszönet a fesztiválunk támogatóinak, akik nélkül nem kerülhetne ilyen formában lebonyolításra fesztiválunk! Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület lelkes
kis csapata már nagyon készül kiemelt idei rendezvényére! Reméljük, az
idén is sokan kilátogatnak hozzánk, amelyre ezúton is nagy tisztelettel
meghívom a magam és az ÖFE tagjainak nevében városunk lakosságát
Wenczel Árpád ÖFE elnök
és minden érdeklődőt!			

Emberek, képek, tárgyak Füzesabony múltjából
Tisztelt Olvasó! Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy és magánemberektől kapott iratok, fényképek. Eddig is több
hamarosan elkészül Füzesabony 150 éve című helytörténeti kiadványban végeztem kutatómunkát, de 2015 óta kezdtem
könyv! Ennek apropójából fotókiállítás lesz a Városi Könyvtár- önállóan és intenzívebben feldolgozni ezeket, valamint toban, megnyitója a Füzes Fesztivál Sziklai János:
vábbra is rendszeresen
napján, szeptember 1-én délelőtt
végzek levéltári kutató
10:00-kor kezdődik, és mintegy
és gyűjtő feladatot.
Mint a nyárnak hűvös árnya, elterül a nagy határban.
két hétig lehet majd megtekinteni.
Így alakult ki jelen álFa levele hogyha érzi,megmozdul, és várja, kéri.
Maga a fesztivál a retro és a füzeslás szerint a közel 800
Szőke gyermekfürtös haján, finom, selymes,
abonyi hagyományok jegyében
gépelt oldalas könyv,
zajlik, ezért stílusosan a nyitó verset fehér nyakán kicsit megáll, aztán repül, a meleggel nesztelenül. ami még bővül. Az
Ha feljön az esti csillag, fürdője a virágillat.
is Sziklai Jánostól vettem, mint tudalapgondolatom az
Szinte hallik csobogása, úgy játszik a félhomályban.
juk, ő nagyon sokat tett Füzesabony
volt, hogy számomra
Fűre szállott harmatfényben cserebogár zümmögéssel,
múltjának megismeréséért.
ismert főjegyzők, jegykarikázva, tovább viszipuha szárnya.
Jómagamról néhány gondolat.
zők életútját, füzesPár hónap múlva már fél évszázada
abonyi ténykedésüket
élek tősgyökeres füzesabonyiként lakóhelyemen. Történelem végigkísérem, név szerint Pap István főjegyző, id. Pap János főés a földrajz iránt mindig is fogékony voltam, egy kis kerülővel jegyző, ifj. Pap János főjegyző, Monostori (Magnin) Alfréd Jenő
2008-ban diplomáztam az akkori EKF-en, földrajz- történelem főjegyző, róla már a Múltban élő történelem című könyvben
szakon. Diplomamunkám során kerültem elsőként közelebb a olvashattunk, aminek itt lesz a folytatása. Továbbá Pozsgay
helytörténethez, azon belül is Füzesabony vasúttörténetéhez. (Pozojevich) Dezső főjegyző és Fecske László főjegyző valamint
Sipos Attila javasolta ezt a témát, hiszen vasútnál dolgozom, Durzó Béla jegyző. Sikerült több hozzátartozóval és leszármajelen állapot szerint már 31 éve. Annyira magával ragadott zottal találkoznom, ők nagyon szívesen segítettek, miután
ez a dolog, kiegészülve a helytörténeti kutatással, hogy csak megtudták milyen komolyan is veszem a kutatást, ezért a csagyűltek és gyűltek a különböző levéltárakban, könyvtárakban ládi albumokból olyan képeket kaptam, melyet féltve őriznek.

Nyári szellő

2

Személyesen beszéltem Kolumbán István unokájával, aki egyben id. Pap János főjegyző ükunokája, Monostory (Magnin)
Alfréd Jenő főjegyző keresztlányával, Fecske László legidősebbik fiával, Durzó Béla jegyző leszármazottjának feleségével, de
sikerült megtalálnom Pozsgay (Pozojevich) Dezső iratait is. Egy
közös dolog van bennük: azt elárulom! Gyökereik nem a jelen
Magyarország határain belül vannak, hanem a trianoni határokon kívül, mégis tudásuk legjavát Füzesabonyban kamatoztatták. Pap család Kárpátaljáról származik Nagyszőlősről,
kik három generáción keresztül igazgatták a falut. Monostory
(Magnin) Alfréd Jenő apai gyökerei egészen Svájcon keresztül
Franciaországba nyúlnak vissza, de az apa id. Magnin Elek több
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évig dolgozott a nagyszőlősi járásban, majd Beökönyi családnál volt intéző a Detk-ludasi birtokon. Pozsgay (Pozojevich) Dezső Vajdaságban született, Torontál megyében, Rudna községben
és az első világháború után tért Heves megyébe, Egerben végezte a jogakadémiát. Fecske László
a Felvidéken, Abaúj-Torna vármegyében Bódvavendégiben született, ő a trianoni békediktátum
után egyszerűen átszökött Magyarországra és szintén Egerben végezte a jogakadémiát. Munkájukat a mai napig nem igazán ismeri senki, pedig méltán lehetne büszke rájuk a város lakossága!
Ezért lehetőség szerint utcát, teret, vagy intézményt nevezhetnének el róluk. Sajnos településünkön egyetlen egy Füzesabonyhoz köthető személyről ilyet nem tudok, ezért is fontos számomra,
hogy megmaradjanak az utókornak! 1945 után rémálom volt az életük, mármint aki megérte.
Egyszerű segédmunkásként foglalkoztatták őket, akkori hatalom útjában voltak! Egy megható
történet Fecske Lászlótól, aki fiatal korában mindig vidám természetű volt, de az idő vasfoga
kifogott rajta is. Édesanyja temetésére nem mehetett el, mert az országból sem engedte ki a
hatalom, csak a határon, távolról nézhette a szertartást, hiszen Bódvavendégi éppen az akkori
Csehszlovák- Magyar határ túloldalán volt.
Könyv fejezetei között szerepel Füzesabony geológiája, egyház és az egyházi iskola története
(ezt karácsonykor szeretném bemutatni), népi építkezése valamint füzesabonyi történetek címmel, akár több évtizedeken áthúzódó folyamatok, amelyet nem akartam szétaprózni. Ilyenek a
ló díjazások, önkéntes tűzoltóság, Csörsz-árok, Lapos, gőzmalom, Okáli Artur stb. története. Mi
füzesabonyiak méltán lehetünk büszkék lovainkra, szarvasmarháinkra! Az első ló díjazás iratát
1885-ből találtam, de ez nem azt jelenti, hogy előtte nem lehetett. A két világháború között
viszont háromévente Péter-Pál napján tartották ezt a versenyt! Látom, a szomszéd községekben ilyen irányú törekvés van, Füzesabonyban mért nem? Önkéntes Tűzoltóságunk is nagy hagyományokkal rendelkezik, hiszen 1897-ben alakultak. Az 1930-as évek füzesabonyi tűzoltóit
tekinthetjük meg a régi fotókon, melyet Durzó Béla vezetett. Ezeken kívül is nagyon sok dolgot
tudnék mesélni, mely remélhetőleg a könyv elkészülte után minél hamarabb olvasható lesz és
térítésmentesen felajánlom kiadásra Füzesabony lakosságának! Itt ragadnám meg az alkalmat, mivel a Művelődési Házunk szépen megújult,
javasolom az elnevezését, ami nem lehet más, mint Okáli Artur. Indoklásomat a facebook oldalamon el lehet olvasni. A kiállítás megtekintéséhez viszont kellemes kikapcsolódást kívánok!
Bocsi János

Márka Presszó
A Márka Presszóban a legutóbb augusztus 11-én, a jelenlegi formájában történő működés
1 éves jubileuma alkalmából rendezett „Szülinapi Party”-n, ezúttal is a megszokott telt ház
előtt és jó hangulatban szórakozhattak a vendégek. A retro slágerek mellett, napjaink sikereire is táncolhattak a jelenlévők, míg közben éjfélkor Goore fellépésére került sor. A keverőpult
mögött felváltva Wenczel Ádám, Nagy Péter és Wenczel Árpád álltak, a háziasszonyok pedig
Erzsike, Dalma, valamint Fanni és Evelin voltak. Folytatásként, várhatóan 2018. szeptember
második szombatján, 8-án már az őszt köszönthetik a Márka Presszó vendégei – ahol akkor
is nagyszerű nóták szólnak majd a 80-as, 90-es évek és a jelenlegi zenék kínálatából, látványos fénytechnika kíséretében!				
(W.Á.)
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Krumplis-túrós
lepénysütő verseny
Nagy hagyományokkal rendelkezik Füzesabony és környéke a krumplis és a túrós ételek sütése-főzése terén. Ezért meghirdetjük a
krumplis-túrós lepénysütő versenyt! Alapanyag biztosítása nélkül kérünk minden
nevezőt, legalább két szelet süteményt
hozzon szeptember 1-én 16:00 óráig a
Füzes Fesztiválra az ÖFE sátrához.
Kedvcsinálóként megosztom édesanyám receptjét, melyet feleségem a mai
napig előszeretettel készít. Hozzávalók egy
tepsi elkészítéséhez: Tészta: 30 dk liszt, só, fél élesztő (kicsit több), egy evőkanál zsír, egy evőkanál margarin összeolvasztani, tejes vízzel dagasztani. Töltelék: 75 dk túró, egy tojás sárgája,
cukor, kettő vaníliás cukor, mazsola, három főtt krumpli összetörve. Tetejére: egy tojás sárgája,
fél tejföl.
A legjobbak díjazásban részesülnek!
Bocsi János

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
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