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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasóink!
Kedves
Füzesabonyiak!

A Füzes Krónika októberi számának 1-2. oldalán beszámolunk az Összefogás Füzesabonyért Egyesület kiemelt idei rendezvényéről, ami a XI. Füzes
Fesztivál volt! Lapunk 3. oldalán Bocsi János tájékoztatását olvashatják a
fesztiválunk szerves részét képező kiállításáról. Időszaki kiadványunk ezúttal a hirdetések jóvoltából jelenhetett meg. A hátsó borítón a MUSASHi
Hungary Füzesabony Kft. ismertetője található.
Az ÖFE 2018-ban is
megemlékezett az Aradi Vértanúkról, valamint a hagyományaihoz híven elhelyezi a
Füzes Krónika megjelenését
követően - október 23-án - a
tisztelet virágait az 1956-os
forradalom hőseinek emlékművénél és fejet hajt november beköszöntével a Mindenszentek napja eszméi előtt.
Egyesületünknek nem várt és részünkről mértékében erősen vitatható,
de ugyanakkor mégis kötelezően fizetendő - több évre visszamenőleges,
jelentős kiadásai keletkeztek az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda
Egyesület követeléséből adódóan, ami a Füzes Fesztiválok megrendezéséből keletkezett. Ezek kiegyenlítését megkezdtük, azonban a teljes fedezet
nem áll jelenleg rendelkezésünkre. Kérjük azon helyi vállalkozók és magánszemélyek pénzügyi támogatását, akik az ÖFE – Füzes Fesztiváljainak
eszméivel, eddigi színvonalával, tartalmával és céljaival egyetértenek,
illetve bármilyen volumenű segítségre hajlandóak! A befizetéseiket a
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 61900019 – 17120870 számlánkra teljesíthetik személyesen, illetve utalás útján – lehetőség szerint
2018. december 15-ig! KÖSZÖNJÜK!
Meghitt Adventi készülődést, békességet, sikereket és mindehhez jó
egészséget kíván a Füzes Krónika minden olvasójának az Összefogás Füzesabonyért Egyesület teljes csapata!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

XI. FÜZES FESZTIVÁL
2018. szeptember 1-én talán az eddigi legszebb, nyarat idéző és egyben búcsúztató, szikrázó napsütés és 30 Celsius
fok körüli hőmérséklet fogadta a XI. Füzes Fesztiválra kilátogató vendégeinket. Már reggel nagy volt a nyüzsgés
a Művelődési Ház és Posta között felvonultatott
Vidámpark és a Városi Könyvtárban rendezett
két színvonalas kiállítás révén. Bocsi János –
Képek, emberek, tárgyak Füzesabony múltjáról
kiállítása, valamint Csontos Andrea eddigi munkásságáról, csodálatos fotói révén kapott ízelítőt
10 órától, az ünnepélyes megnyitót követően
minden érdeklődő. Dél környékén Budapestről
megérkezett a Szűrőbusz az Egészségfejlesztési
Iroda támogatásával, ahol 17 óráig folyamatosan
végezték a Füzes Krónika 58. számában ismertetett, széleskörű szűrővizsgálatokat az egészségi
állapotukra kíváncsi vendégek számára.
A délutáni programok 15 órakor kezdődtek
ezúttal is az addigra már lezárt és zömében
megtelt területen, a Házasságkötő Terem előtti
színpadon és téren. Hosztafi Amanda műsorvezető felkonferálását követően Dr. Csomós András
igazgató főorvos és Wenczel Árpád ÖFE elnök
köszöntötték a közönséget, majd a „Békesség
és Összefogás” jegyében a szokásos galambröptetésre került sor Kovács József és Szegedi Sándor támogatásával. A Pinkóczy Mazsorettek az idén is színvonalas
műsorukkal alapozták meg és indították el a délutántól estig tartó jókedv, móka, tánc, kacagás szellemében zajló
fesztiválunkat. Rögtön ezt követően a Pöttömke Óvoda - Körte csoport - apróságainak látványos, lufis produkciójára került sor. Sokan várták a Szabi Magic bűvész
show-t gyerekek és felnőttek egyaránt. Szajlai
Szabolcs 40 percen keresztül szinte elvarázsolta
a körülötte összegyűlt érdeklődőket.
Őt a népdalkörök követték, elsőként a Besenyőtelki Pacsirták, majd a Mezőszemerei Kékne-

felejcs Hagyományőrzők Pávaköre. 17 órától a Házasságkötő Teremben zajló esküvői ceremónia miatt elcsendesedett 45 percre
a színpad, viszont az ÖFE tagjai, az A-Z Topker támogatásával
(folytatás az 2. oldalon)
kalácsot osztottak szét ez idő alatt

a jelenlévő vendégek között, illetve mindeközben Panni bohóc és a Manó
Manufaktúra Miskolcról teljes kapacitással szórakoztatta a gyerekeket lufi hajtogatás, csillám és
arcfestés révén. Ezerrel ment természetesen a dodzsem, óriás csúszda, körhinta, kis vasút és céllövölde is. Nagy érdeklődés kísérte az első ízben fesztiválunkon kiállító veterán autósokat. Folyamatosan működött a büfé, voltak ezúttal is kirakodók és az Imréné Éva kézműves, kreatív sátra.
Újdonság volt a nagyon látványos lovas bemutató Nagy Edit támogatásával és közreműködésével, valamint Kovács Attila lovas kocsikáztatása.

(folytatás az 1. oldalról)

17:45-kor a Füzes Táncklub táncosai az eddigi legnagyobb létszámban
léptek fel fesztiválunk történetében a díszburkolat alkotta, képzeletbeli
„táncparketten” és mutatták be a tőlük megszokott, művészi produkciójukat. A Maklári Bosch Kötélugró Klub rövidke bemutatóját követően az első kutya szépségversenyünkre került sor Kalo Katalinék – Kutya, Macska, Horgászboltja támogatásával. Számos kutyus
és gazdi várta már nagyon ezt a programunkat és két kategóriában, kis és nagy testű kutyák
csoportjában díjazott a zsűri 3-3 helyezettet, illetve még különdíj is kiosztásra került. Kis késéssel
került sor a szokásos tombolahúzásra, aminek a számos értékes nyereményén túl ezúttal is egy
teljesen felszerelt Csepel mountain bike kerékpár volt a fődíja a mezőkövesdi Ódor Kerékpárbolt
támogatásával. Már teljesen besötétedett, mire záró műsorként, 20 óra körül kezdődött a Retro
Party - Várhegyi Gábor és Donka Niki közel 2 órás fellépése. 22 órakor az utolsóként felcsendülő zeneszám taktusai alatt, Wenczel Árpád ÖFE elnök búcsúzott el a jelenlévő, zömében már
időközben táncra perdülő közönségtől és köszönte meg egyben a XI. Füzes Fesztivál támogatóinak, fellépőinek és az Összefogás Füzesabonyért Egyesület tagjainak az önzetlen segítségét

MÁRKA PRESSZÓ

Füzesabony Baross G.tér 1.
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és közreműködését. A korábban már megemlítetteken túl, a teljesség igénye nélkül jár az elismerés: Nagy Csaba polgármester úr, Füzesabony Város Önkormányzata, a Városi Könyvtár, az
Egészségügyi Központ és Egészségfejlesztési Iroda, a Polgárőrség, a Rendőrség, a FÜV Kft, a Heves Megyei Vízmű Zrt helyi Üzemegysége, az Agrár Zrt, a Szilvia Optika, a Napsugár étterem és a
Márka Presszó részére is! Nélkülük nem jöhetett volna létre ebben a formájában kiemelt városi
rendezvényünk!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

ÓDOR KERÉKVÁR

Füzesabony Arany János út
Mezőkövesd Mátyás Király út 95.
Telefon: 49/415-715

UNIQA BIZTOSÍTÓ
ÜGYNÖKSÉG
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Helytörténeti fotókiállítás a Városi Könyvtárban
„Az egész csupán azon múlik, hogy benned van a csak azért is
- menni, csinálni, megbotlani, szeretni, csalódni, félni, folytatni,
fájni, örülni, elnézni, elérni - mert egyszer bizony látják majd,
hogy hittel hova lehet eljutni! A kitartás és az alázat sikert szül!”
(Csontos Andrea)
Első önálló helytörténeti fotókiállításomra készülve tudtam, hogy nagy fába vágtam a fejszét, de a cél mindig is inspirált, már nagyon vágytam rá! Egy latin közmondás is azt mondja „teher alatt nő a pálma”, az ember egészséges személyisége
is úgy fejlődik, ha megfelelő időben és kellő mértékben nehézségek, próbák érik. Míg készültem a tablókkal az egy hét alatt,
ahogy növekedett a munka, úgy tudtam több és több erőt
összpontosítani. Főbb témái a néprajz, népi építkezés, mindennapi élet, földrajz, geológia, helytörténet, jeles események,
jegyzői és kiemelkedő életúttal rendelkező személyek voltak
kiállításomnak. Szeretetet és pozitív visszajelzéseteket kaptam

a látogatói könyvben, személyesen és az interneten egyaránt,
amit ezúton is köszönök! Csupán néhány idézet: „Nagyon
boldog vagyok, hogy egy gyerekkori barátommal együtt volt
lehetőségem megmutatni a képeimet, a munkámat. Csodálatos
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munkát végeztél.
Annyi érdekességet olvastam Füzesabonyról, amit
nem is gondoltam
régen. Köszönöm
Neked ezt az élményt! Ne add fel
soha ezt a csodálatos munkát! Ez
nyomdáért kiállt!
Köszönöm, hogy
feleleveníthettem
a régi szép időket!
Örülök, hogy láthattam ezt a régi képekkel tűzdelt, történelmi
eseményekkel tarkított rendezett kiállítást. Olyan szívmelengető érzés volt némely fotón látni
ahol ismerős embereket, házakat
láttam! Időutazás volt a múltba,
nagyon meghatott! Nagyon szép
pontos munka.” Nem fogom
feladni, nem is tehetem ezt! A
rendszeres sport megtanított
arra, hogyan kezeljem - kitartás nélkül nem megy semmi.
Nagyon örültem, hogy Csontos
Andreával közös kiállítással nyílt
meg a helytörténeti fotógyűjteményem! Itt köszönném meg
Andinak azt a 300 fotónál is
többet, amit előhívott! Az ő kiállítása és a saját gyűjteményem
jól kiegészítették egymást, mint
a földrajz és a történelem. Azért
is kell dolgoznom, hogy a füzesabonyiak megismerjék múltjukat, és azokat a személyeket, akik nagyon sokat tettek Füzesabonyért! Nehogy olyan szlogen pattanjon ki legközelebb
valakinek fejében, mint „Legyen Tánc a Levendula Parkban”!

Köszönetemet fejezem ki azoknak a fénykép adományozóknak, a Dobó István Vármúzeum munkatársainak, akik segítsége nélkül nem jöhetett volna létre a kiállítás! Továbbá szüleimnek, tanáraimnak: Blahó Istvánnénak, Vermes Miklósnénak
és Kassai Endrénének, Szucsik Ágnesnek, Réti Sándornak,
Csesznokné dr. Kukucska Katalinnak, dr. habil. Dávid Árpádnak,
dr. Pozdel Péternek és végül, de nem utolsósorban a családomnak! Szintén köszönetemet fejezem ki azoknak a tanároknak,
akik elhozták a diákokat az általános-, és a középiskolából. Így
maradhat fenn az utókornak, milyen nagyszerű emberek éltek,
dolgoztak Füzesabonyért!
Városunk nem rendelkezik kellő kiállító helyiséggel, ezért
arra az elhatározásra jutottam, hogy a gyűjteményem legjobb
helye a Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában lesz!
Nagy István igazgatótól ígéretet kaptam arra, hogy valamilyen formában meglehet majd tekinteni. Örömömre szolgált
az is, hogy a nagy érdeklődés miatt meghosszabbíthattam a
kiállítási időt. Hiányoltam ugyanakkor a Füzes Hírek és a helyi
VTV munkatársait, de távolmaradásukkal ismerőseim szerint
saját magukat minősítették – objektív tudósítási kötelezettségüknek valamiért ezúttal sem tettek eleget! Gyűjteményemet
ezúton is a Füzesabonyi Értéktárba ajánlom fel!
Bocsi János
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Japán ipari ﬁlozóﬁa magyar köntösben Füzesabonyban

A Musashi Hungary Füzesabony K�. nagypontosságú forgácsolt széria alkatrészeket
gyárt CNC esztergagépeken és megmunkáló központokon. Gyártmányai megtalálhatók
az autó-, gép- és egyéb járműiparban. Az MHF magyar vezetéssel rendelkezik, azonban
egy többszörösen multinacionális cégcsoport tagja. Vevői közö� többek közö�
megtalálható a Daimler (Mercedes-Benz), a Julius Schüle (Audi, BMW, Masera�, Dodge,
Rolls Royce, Chrysler stb.), a Knorr-Bremse (japán és kínai gyorsvasutak), a Liebherr
Verzahntechnik és a ZF Hungária.
A Musashi Hungary Füzesabony K�.-t, Metaco Union K�. néven 2000 novemberében
alapíto�ák Egerben kis családi vállalkozásként, melynek a fő tevékenysége forgácsolt fém
alkatrészek előállítása volt: körszimmetrikus vagy alakos; acél vagy alumínium; rúdanyag,
öntvény, vagy kovácsdarab széria alkatrészek gyártása.

A dinamikusan fejlődő kisvállalat pár év ala� kinő�e egri telephelyét, így a
Metaco á�elepült Füzesabonyba, ahol felépült a jelenlegi épület és csarnok
első üteme. Mivel már elegendő hellyel rendelkeze�, a Metaco gyorsabb
növekedésnek indult, egyre több új termék és új partner érkeze� hozzá.
2014 végén a Metaco Union a németországi központú HAY Group
tulajdonába került. A csatlakozást követően a korábbi pár �zezres éves
darabszámú alkatrészek mellé milliós darabszámú szériák gyártását
helyezték át a Metacohoz. Ehhez növelni kelle� a kapacitást, így új
beruházások keretein belül duplájára bővült a már meglévő épület; a
géppark több, mint kétszeresére nő�; a személyi állomány a 2014-es 33 főről
2017 végére 142 főre emelkede�; az éves forgalom két és félszeresére
növekede�.

2016 nyarán a HAY GROUP a japán Musashi tulajdonába került, így a cégcsoport globális
érdekeltségekkel rendelkező óriásvállala�á vált. Egy évvel később a korábbi HAY Group
leányvállalatai az új célok felé való elköteleződésük jeleként, megváltozta�ák a nevüket, így a
Metaco Musashi Hungary Füzesabony K�. néven működik tovább.
Az MHF működésében ugyanaz a szilárd termelési ﬁlozóﬁa, szakmai megközelítés és vállala�
poli�ka érvényesül, mint az anyavállalatánál Japánban. Ugyanakkor képes elfogadni és alkalmazni
az előnyeit mind a japán, mind az európai (ipari) kultúrának, ami nagyon egyedi. Ezzel a há�érrel az
a célja, hogy vevőit a várakozásaiknak megfelelően és azok fele� szolgálja ki.
Az MHF közel húsz éves sikeres üzle� tevékenység és növekedés okán tudo� elérni egyre magasabb
szintű kompetenciákat a termelési folyamatok, a technológia kiválasztása és alkalmazása során.
Képes fenntartani, sőt javítani az erősségeit, a versenyképességét és a különleges pozícióját
különféle hagyományos Kaizen tevékenységek alkalmazásával, valamint folyama�ervezés és
fejlesztés kombinálásával.
A Musashi Hungary Füzesabony célul tűzte ki, hogy anyacége világszerte elismert szintjét éri el, és
ezzel az európai autógyártók stratégiai beszállító partnerévé válik. Ehhez szükség van az állandó
fejlődésre, ezért a Musashi versenyképes bérrel, egyéb ju�atásokkal és változatos, hosszútávú
munkavégzési lehetőséggel keresi új munkatársait akár gépkezelői, akár mérnöki pozíciókba.

MUSASHI Hungary Füzesabony K�. – 3390 Füzesabony, Patak út 2.
Tel.: +36/36 542 275; Fax : +36/36 542 274; web: h�p://www. metaco.hu; E-mail: info@metaco.hu
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület időszaki kiadványa.
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