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VIII. FÜZES FESZTIVÁL
Tisztelt Olvasó! 2015. szeptember 5-én immár 8. 
alkalommal került megrendezésre városunkban a 
Füzes Fesztivál, az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let szervezésében. Elismerés az ÖFE számára, hogy a 
füzesabonyiak már nagyon várják minden évben szep-
tember első szombatját! Míg először 2008-ban még a 
piactéren is elfértek az érdeklődők, addig később már 
a Házasságkötő Terem előtti tér is egyre szűkebbnek 
bizonyult és két évvel ezelőtt már városunk főútjának 
a forgalom előli lezárása vált indokolttá a közönség 
számának további jelentős növekedéséből adódóan. A 
kedvezőtlen időjárás ellenére ezúttal is megtelt a Rá-
kóczi út a Közösségi Ház környékén és az esti Szandi, 
valamint Jessy fellépésre már a nagyterem és az épület 
előtti járda szakasz is „kevésnek” bizonyult a tömeg 
miatt. Ennek ellenére semmilyen atrocitás nem tör-
tént, köszönhető ez a fegyelmezett közönségen túl a 
Polgárőröknek és a fokozott készültségben jelenlévő 
Rendőröknek! 

IX. évfolyam, 48. szám, 2015. szeptember 18.

(folytatás az 2. oldalon)
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Füzesabony az elmúlt 20 évben
Az elmúlt két évtized nagyon sok változást eredmé-
nyezett a településen. Megnőtt a komfortérzet, meg-
újultak egyes épületeink és újak épültek, de az itt élő 
emberek is változtak. Egy új generáció nőtt fel, akik-
nek már teljesen más az igénye, az életről való fel-
fogása. A közösségi élet másképpen zajlik, nem kell 
rokonhoz vagy baráthoz elmenni, ha éppen beszélni 
akarunk egymással, a fejlett technika meggyorsította 
életünket. Közösségi élet inkább az interneten zajlik, 

mert az sokkal kényelmesebb. Ma a lakosság na-
gyobb része nem engedheti meg magának a fizetős 
rendezvényeken való kikapcsolódást. Ezért nagyon 
fontosak lennének a civil kezdeményezések, ahol 
egy-egy jó baráti társaságban jobban megy az idő, 
el lehet beszélgetni a rég-múlt időkről. Füzesabony 
korfája sok mindent elárul, az országos tendencia itt 
is érvényesül. Egy elöregedő társadalmi szerkezet, 
születések száma kevesebb, mint a halálozásoké és 

Igazi őszi időjárás fogadta az érdeklődőket ezen a 
szombaton, de ettől függetlenül már reggeltől pezs-
gett az élet Füzesabonyban - a Közösségi Házban és 
annak környékén. Bent a nagyteremben délelőtt a 
Népdalkörök találkozója zajlott. Kint az eső ellenére 
egyre több érdeklődő gyűlt össze. A délutáni prog-
ramok kezdetére szerencsére az „égi áldás” alábbha-
gyott és a fesztivál teljes területe egyre szűkebbnek 
bizonyult.  Az idén is a gyerekek szórakoztatásáról 
szólt elsődlegesen sötétedésig a rendezvény. Volt 
lufi hajtogató bohóc, arcfestés, ugráló vár, körhinták, 
dodgem, céllövölde, büfé és sok más, mi szemszájnak 

ingere.  Nem maradt el természetesen a szokásos 
gyerek szépségverseny sem.  Sokak sajnálatára a két 
helyi óvoda lemondta fellépését, 
helyettük a Pinkóczy Mazsorett 
Kulturális Egyesület táncosai bű-
völték el a közönséget Nagy Csa-
ba polgármester, dr. Csomós And-
rás igazgató főorvos és Wenczel 
Árpád ÖFE elnök köszöntőjét 
követően, akiket a rendezvény 
műsorvezetője, Hosztafi Amanda 
kért fel a fesztivál megnyitására.  
A hagyományos galambröptetés 
ezúttal is a béke és az összefo-
gás jelképe volt. A Rozmaring 
Népdalkör és az Egerfarmosi 
Tűzkerék Néptánc Egyesület produkciója a közép- és 
idősebb korosztálynak szólt elsődlegesen. Jordán 
Marcsi és csapata zumbája alatt már sokaknak járt a 
lába a zene ritmusára, amit ezúttal is a PW Produkció 
hangosított, mint ahogy az egész rendezvényt. A fi-
atal tehetségek órájában Dormándról Memi, Laló és 
Gáspár Béla, valamint a teljesen más stílust képviselő 
Székács Vivien léptek a mindent jelentő deszkákra. 
Kerecsendről a Holdfény Trió ismert számaira már 
néhányan táncra perdültek a nézők soraiból. Az esti 
tombola húzás idejére maximálisan megtelt a néző-
tér. A főnyeremény egy teljesen felszerelt kerékpár, 

valamint motoros fűrész, élő birka, illetve a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Kirendeltségének 
két, kedvezményre jogosító felajánlása volt. Ezek 
után lépett színpadra nagy taps közepette Szandi, 
aki közel 60 percben fantasztikus műsorával alakított 
ki csodás hangulatot - több százan énekelték vele 
együtt ismert slágereit. Zárásként a fesztivál másik 
sztárvendége, Jessy folytatta a „bulit”. Ő főként mu-
latós dalokkal táncoltatta meg szintén 1 órában a 
„táncparkett ördögeit”. A rá-
adások ráadásai jelezték, hogy 
hajnalig szórakozott volna még 
a közönség. 

Egyszer minden véget ér – így ilyen emelkedett 
hangulatban zárult a VIII. Füzes Fesztivál.

Köszönetemet fejezem ki ezúton is a teljesség 
igénye nélkül: volt és jelenlegi polgármesterünknek, 
támogatóinknak, minden résztvevőnek és közreműkö-
dőnek, az Egészségügyi Központ, a Fitomed ElitClub, a 
Pszichiátriai Otthon, a Manó Manufaktúra, a PW Pro-
dukció, a Rádió Eger, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, il-
letve a Heves Megyei Vízmű Zrt., és a V02 Postagalamb 
Egyesület jelenlévő helyi képviselőinek, valamint a 
rendet, biztonságot egész nap felügyelő Polgárőrök-
nek és a Városi Rendőrkapitányságnak – végül, de nem 
utolsó sorban az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
teljes csapatának!

 Wenczel Árpád ÖFE elnök

(folytatás az 1. oldalról)



2015. SZEPTEMBER 18. 3

ehhez a kivándorlás is rátesz egy lapáttal. Vizsgáljuk 
meg, milyen változásokra lenne szükség városunkban 
ennek a folyamatnak a megállítására!

SWOT analízis: Erősség: Kedvező földrajzi 
helyzet, turisztikai célpontok könnyű megközelítése. 
Kiemelkedő közlekedési feltételek (vasút, közút), jó 
mezőgazdasági területek találhatók itt, járási köz-
pont, gáz és szennyvízhálózat teljes lefedettséggel 
ki van épülve, belső úthálózata 98%-ban aszfaltos, 
település méretéhez képest sok vállalkozással ren-
delkezik, fiatalok magasabb képzettsége, szabad 
munkaerő kapacitással rendelkezik, helyi Városi Te-
levízió, internet hozzáférés elérhető. Gyengeség: 
Ipari nagyüzemek kevés száma, ezek is szétszórtak, 
élelmiszer és feldolgozóipar hiánya, belső vízelvezető 
árkok, felszíni vízfolyások elhanyagoltak, népesség 
megtartó képessége kicsi, pályakezdő fiatalok nehe-
zen találnak munkát, kevés turisztikai és természeti 
látványossággal rendelkezik, belső politikai torzsal-
kodások. Lehetőségek: Könnyen elérhető közúton 
és vasúton, ezért befektetőknek előnyös lehet, észak-
déli autópálya megnyitásának lehetősége, logisztikai 
központ megépítése, felnőtt oktatási rendszer bőví-
tése a piaci viszonyokhoz. Veszélyek: Eger és a kö-
zeli városok elszívó hatása, emberek érdektelensége, 
ingatag piaci viszonyok, vállalkozók nem érzik magu-
kat biztonságban, roma lakosság növekedése, élet-
módbeli különbségek miatt nő a feszültség a magyar 
és a roma lakosság között. Népesség: Füzesabony 
népességének alakulása a 1998-ig folyamatosan 
emelkedő. Stagnálás tapasztalható az 1998-2006-
as időszakban, majd kezdetben lassú, később egyre 
erőteljesebb elvándorlás indul meg a településről. 
A 2007-2009-es és a 2011-2014-es időszakokról 
nincsen adat. A 2010-es időszaktól viszont ez a fo-
lyamat megfordult és újból 8500 körüli a városlakók 
száma. Gazdasági folyamatok: Számos gazdasági 
folyamat is közrejátszott a lakosság számarányának 
a változásához. 1998-ban átadásra került az M3-as 
autópálya, ez új lehetőségeket adott a településnek. 
Az említett időszakban két nagy gyár telepedett le 
1999-ben a Fenstherm, majd az 1999-es alapkőleté-
tel (Glattfelder Béla Fidesz, dr. Szabó János FKGP, Gu-
lyás László MSZP és Sós Tamás MSZP) után a Duropack 
2000-ben már munkásokat foglalkoztatott. Fontos 
megemlíteni a Metalco Kft-t is. Persze ezek mellett az 
1969-től létező Pikopack Zrt. zavartalanul működött. 
Ez kedvezően hatott a lakosság számarányának nö-
vekedésére, Füzesabony, mint lakóhely vonzóvá vált. 

Magyarország 2004-ben lett az Európai Unió tag-
ja. Így már az 1999-2006-os ciklus nagyobb részéről 
lecsúszott. Ennek ellenére tudtunk lehívni különböző 
forrásokat. Füzesabonyban egy ilyen forrásból épült 
volna az uszoda, a 650 millió forintos beruházás 
azonban nem kellett az újonnan megválasztott kép-
viselőtestületnek, viszont abból a 42 millió ft-ból, 
amit a betonszarkofágra költöttek mennyi füzesabo-
nyi gyerek tanult volna meg úszni? 

Az ország pályázatainak nagy többsége uniós, ez 
mozgatja a magyar gazdaságot! 2007-2013-as uniós 
ciklus sem hozott nagy változást, pedig a források 
lehetőségei ezekben programokban megvoltak: Ag-
rár és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP), Hu-
mánerőforrás Operatív Program (HEFOP), Gazdasági 
Versenyképesesség Operatív Program (GVOP), Regi-
onális Operatív Program (ROP), Környezetvédelmi 
és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP). Leader 
típusú vidékfejlesztés is működött. Itt a közösségi 

munkacsoportok más néven Helyi Akciócsoportok 
(HACS) kezében volt a döntés. A Norvég alap a civi-
lek számára létesült, prioritásait most mellőzöm. A 
2014-2020-as ciklus kiteljesedése még várat magára, 
jó lenne ezt az időszakot kihasználni városfejlesztés-
re! Visszatérve 2006 utáni évekre, a Modine Zrt egy 
talány marad a város számára, miért is ment el? Itt 
jön a politikai felelősség! Talán egy kakukktojás 
van, ez a Lapker Zrt, sajnos ezt követően különböző 
problémák miatt elkerülték városunkat a befekte-
tők. A 2008-as gazdasági világválság itt is éreztette 
hatását. Elgondolkodtató az is, olyan ábrándokat 
kergettünk, ami nem Füzesabony javát szolgálta. 
Az új városrendezési terv ilyen célokat fogalmazott 
meg! Egy olyan terv valósulhatott volna meg, amit 
már Németországban 50 évvel ezelőtt megvalósítot-
tak. Ez az úgynevezett funkciót tévesztett, látványos 
elemekkel tarkított, sok hasznavehetetlen elemekkel 
tűzdelt látványterv, látszatra igen tetszetős. Fejlesz-
tések 1995-2015: Benzinkút épült a város határá-
ban. Sportszeretők nagyon örültek a Sportcsarnok 
átadásának 1995. október 23-án, melyet Seregély 
István egri érsek szentelt fel. Átadták az új vasúti pos-
ta épületét. A szennyvízhálózat átadására 1998-ban 
került sor dr. Szabó János (FKGP), városunk díszpolgá-
ra hathatós támogatásával. 1999. július 10-én nagy 
kárt tett a Laskó patak árvíze a falusi részen lakók 
anyagi javaiban. Kormányzati és megyei segítséggel 
sikerült a nehézségeken úrrá lenni. Felújításra kerül-
tek az utak, megszűntek a városban a földutak. Szol-
gáltató egységek kezdték meg a működést Plus, CBA 
stb), gyárak telepedtek meg. (Duropack, Fenstherm 
stb.). Elkészült a piaccsarnok. A Gyógyszertár előtti 
tér is rendbe lett hozva (artézi kút 2002, I. világhá-
borús emlékmű és környéke 2005). A házasságkötő 
terem és az előtte lévő tér megújult (2006). A Városi 
Bíróság új épületbe költözött (2006). Mindkét ravata-
lozó épülete és a temetők kerítéseinek rendbetétele 
megtörtént, Kolumbán kastély felújításra került, 3 
új társasház is létesült, ebből kettő a Rákóczi úton, 
egy pedig az Egyetértés úton. A panel plusz program 
jó lehetőséget biztosított az energiahatékonyság 
növelésre, az Egyetértés útiak ezzel a lehetőséggel 
éltek, a pályázati önerő egy részét az önkormányzat 
biztosította. A Széchenyi István katolikus általános 
iskola megújult, igaz ehhez a pályázatot még az 
előző önkormányzat nyerte el. Az OTP (2007) és a 
Takarékszövetkezet (2008) új épülettel bővült. Köz-
park és játszótér létesült a falusi részen, a telepen az 
iskola mögött játszóteret alakított ki az önkormány-
zat. A Hétszínvirág óvoda tetőszerkezete megújult, 
előtte parkolók létesültek, a Szabadság út és a Bika 
köz teljes hosszában felújításra került. Új orvosi ren-
delő létesült a telepen, több járda felújításra került, 
a Remenyik Zsigmond Gimnázium nyílászáróinak 
cseréje és a külső fal szigetelése is megvalósult. A 
házasságkötő terem és az önkormányzat nagytermén 
műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. A focipá-
lyán műfüves pályák létesültek. Ezek az úgynevezett 
kötvénypénzből, 100%-os önerővel létesültek. Az 
Egészségügyi Központ felújítására szóló pályázatot az 
előző önkormányzat nyerte, de a kivitelezést viszont 
a 2010-ben választott új testület vitte végig Gulyás 
László polgármester irányításával. A védőnői szolgá-
lat megkapta a végleges helyét, Weisz doktor rende-
lője is felújításra került. Az orvosi ügyelet új, szintén 
felújított épületbe költözhetett. Közintézmények-
ben a vizesblokkok megújultak. Az Öregek Napközi 

Otthona (ÖNO) már a XXI. századnak megfelelő szol-
gáltatásokkal várhatja az időseket. A sportpálya öltö-
zője is ebben a ciklusban került átépítésre. Megújult a 
múzeum, új utcatáblák kerültek kihelyezésre. Külön-
böző kiadványok kerültek kiadásra Füzesabony múlt-
járól-jelenéről. Egy régóta várt felújításra is sor került 
a telepi alujáró Szabadság úti kijáratánál 2014-ben, 
ahol emlékpark került kialakításra, mely az elhurcolt 
zsidó lakosságnak állított emléket. A fűtésrendszer 
átállásra is sor került több intézményben, hiszen a 
jövő energiahordozói a geotermikus (földhő) és a 
napenergia. Autóbusz várók kerültek kivitelezésre. 
Uniós támogatással egészségmegőrző programso-
rozat vette kezdetét, ahol minden füzesabonyi lakos 
megtudhatta milyen is az egészségügyi állapota, 
milyen prevenciókra van szüksége a különböző be-
tegségek elkerülése érdekében. Kisgyermekes szülők 
és a városi rendezvényeken megjelenő lakosság leg-
nagyobb örömére kialakításra került a falusi játszóté-
ren egy vizesblokk. Jelentős pénzmaradvány maradt 
meg az úgynevezett kötvénypénzből, miután az ál-
lam kifizette az adóságot, ez hozzávetőlegesen 400 
millió forint. Ezek nem elhanyagolható fejlesztések! 
Kultúra: A Városi Könyvtár és Közösségi Ház folya-
matosan szervezett közösségi programokat. Ehhez 
hozzájárult a BIT, később a Fiatal Baloldal az ifjúságot 
érintő programjaival. Közvetlenül a 2006-os válasz-
tások után alakult meg az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesület, amely 2008-ban rendezte meg az első 
Füzes Fesztivált, az idén már a 8. fesztiválon vannak 
sikeresen túl. E kiemelt rendezvényei mellett a Márka 
presszóban már több irodalmi kávéházra hívta az ÖFE 
az érdeklődőket. A Városi Könyvtár 2007-es szétbom-
bázása után a programkínálat szegényesebb, gyérebb 
lett, az ott dolgozó könyvtárosok munkáját közmun-
kások segítették. Igaz, próbálkoztak több mindennel 
mozgó színtársulatot is hívtak, de az érdeklődés hi-
ánya miatt elhalt a kezdeményezés. Sokan mondják 
azt „Füzesabony falunak nagy, városnak meg kicsi”. 
Ez pontosan ráillik, hiszen a faluban lévő összetartás 
hiányzik, városi tömegek meg nem jelennek meg a 
rendezvényeken főleg, ha azok fizetősek. A víztorony 
tövében estéken aztán lett tánc és mulatozás! Közben 
kiscsoportok alakultak, például a Kertbarát Kör, és a 
Kaláris Néptánc Együttes, Természetbarát Egyesü-
let. A nyugdíjas réteg kiemelt figyelmet kapott. Az 
önkormányzati váltás után változatlanul működtek 
a kiscsoportok. Ritmus Pont kezdte meg működését 
a fiatalok örömére. Több retro diszkó volt a Márka 
presszóban és a Művelődési Házban. 

Sajnos Füzesabonyban is igaz, miszerint „ha valaki 
éhes, akkor nem megy el szórakozni”. Egyre nagyobbá 
váltak a társadalmi különbségek, városunk fizetőképes 
lakossága fokozatosan leszűkült. Végül két apró észre-
vétel a mostani helyzetről. Elkészült sokak örömére a 
jégpálya a télen, de az indulás kezdeti sikereit köve-
tően januártól a látogatottság jelentősen csökkent, 
ráadásul az enyhe idő miatt a működési költségek 
nagymértékben megemelkedtek – a mai napig titok, 
hogy mennyibe került ez valójában településünknek! 
A városvezetés részéről sokat hangoztatott magyar-
ságtudatuk ellenére a kisebb vagyonba került „Legyen 
Tánc” fesztiválon a sztárvendég mégis angolul énekelt! 

Ez a 20 év nem telt el nyomtalanul Füzesabony éle-
tében, persze mindig volt, van és lesz mit tenni a város 
érdekében!

Források: Sipos A: Városismertető 2005., 2014., 
www.fuzesabony.hu                                               Bocsi János
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