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Tisztelt Olvasó!
A nyár végéhez közeledvén, már 12. alkalommal várja
szeptember első szombatján - az ÖFE szervezésében
– városunk és a környező települések lakosait kortól,
nemtől függetlenül a Füzes Fesztivál. A legelső anno
a Piactéren került megrendezésre, utána tíz alkalommal a Házasságkötő terem előtti téren, az idén pedig
a Baross Gábor téren – a Márka Presszó teraszának
színpadán és környékén. Az új helyszín azért lett így kialakítva, mert a május eleji, Önkormányzattal történő
egyeztetés során a régi terület nem tűnt biztosítottnak
a „Zöld Város” projekt tervezett indítása miatt, ami végül mégsem kezdődött el – de akkor még vakon bíztak
a város vezetői a nyár végi munkák indításában. Sokan
ugyanakkor már tavasszal is kétségesnek tartottuk „az
első kapavágást” szeptemberre a Rákóczi úton és sajnos nekünk lett igazunk! Ennek a pályázattal kapcsolatos lakossági tájékoztatón is hangot adtam, Gulyás

Lászlóval és Bocsi Jánossal egyetemben. Ettől függetlenül véleményünk szerint jó is lesz egy kis változatosság bő egy évtized után! A leírt ok miatt a programokat
június során már erre az új helyszínre alakítottuk ki és
biztosak vagyunk abban, miszerint ezúttal is kellemes
szórakozást kínál az Összefogás Füzesabonyért Egyesület a változatos, minden korosztályt megcélzó műsor
kínálatával a kilátogatók számára.
A szokásos beharangozónk anyagtorlódás miatt
csupán a plakátra és Vikidál Gyula sztárvendégünk
bemutatására korlátozódik, valamint a Sziklai János
képeiből, Bocsi János által összeállított helytörténeti
kiállítás ismertetésére.
Füzesabony az idei nyár második felében két
közismert és mindenki által tisztelt orvosát veszítette
el. Dr. Gál István főorvos úr temetésére Füzesabony
„falusi” temetőjében került sor július 18-án, 15 órától,

Túróczy Zoltán:

Tanács
Ma még tiéd körülötted minden.
Adhatsz belőle. Adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

Dr. Gál István

Dr. Mann László
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És nem lesz többé tiéd semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár...
Mit maga köré épített egy élet,
Nem több mint összeomló kártyavár.
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú.
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája,
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.
Hajolj hát hozzá, amíg beszélhetsz,
Harmatként hulljon szerető szavad:
Mert jön egy nap, hogy elnémul ajkad,
És soha többé nem fakad.
Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget.
Ma letörölhetsz verejtéket, könnyet.
Oh, most segíts, ha teheted.
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg soha többé már.
De ma még tiéd körülötted minden.
És adhatsz, adj hát annak, kinek nincs.
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
Csak az lesz tiéd, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér.
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Véled marad, s örökre elkísér.

míg Dr. Mann László háziorvos füzesabonyi búcsúztatója a Házasságkötő terem előtti téren lett lebonyolítva
augusztus 18-án, 16 órától. A helyszíneken - a Füzes
Krónika által - készített fotókkal
és Túróczy Zoltán versével búcsúzom ezúton is a Doktor Uraktól
– nyugodjanak békében, emléküket örökké megőrizzük!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

Tisztelt
Választó
Polgárok!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület (ÖFE) –
mint jelölő szervezet - már természetesen készül
az őszi, helyhatósági választásokra, ahol hiteles,
jól ismert jelöltekből létrehozott, „Ellenzéki ös�szefogás” révén kívánja visszahozni Füzesabonyba
a demokráciát és megállítani a közpénzek további – véleményünk szerint gyakorta indokolatlan
elköltését. Tervezzük a minőségi képviselői munka
visszahozását is, a jelenleginél sokkal alacsonyabb
működési költségek mellett! Az ezek és több más
probléma megoldásával kapcsolatos céljaink és
programjaink, valamint az ÖFE jelöltjeinek bemutatásai a Füzes Krónika - következő számában lesznek megtekinthetőek október elején.
Wenczel Árpád ÖFE elnök

Fotók Sziklai
Jánostól
„Mezsgyekő (részlet)
Reszketni kezd, a szeme teleszalad könnyel, ó, mit tettem?
Bűnös vagyok talán? Ez a föld úgy enyém, mint az életem, a szívem, vagy ez a rossz kabát.” Sziklai János
Tisztelt Olvasó!
Már harmadik alkalommal jelentkezem helytörténeti
fotókiállítással, melynek tárgya nem lehet más, mint
Sziklai János helytörténet-kutató munkájából egy rész
megismertetése Füzesabony város lakosaival. Több kiadványban szerepeltek már egyes fotók, de szerintem,
így egyben még sehol. Ezek úgy kerültek hozzám, hogy
tudomásomra jutott, miszerint Sziklai Marika néni elköltözik. Kértem, hogy a képek Füzesabonyban maradhassanak! Csak ennyit mondott: ki vannak válogatva
– mehetek érte. János bácsival soha nem beszéltem,
de mindig érdeklődve olvastam írásait, nekem a
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„Füzesabonyi Indóházról” szóló tetszett a legjobban,
ez 1989-ben jelent meg a Népújságban. Már 12 éve
folytatok helytörténeti kutatást, ő már nem élt akkor,
mikor én elkezdtem. Egyik nyilatkozatában olvastam,
hogy 5000 oldalas monográfiát akart készíteni Füzesabonyról. Részemről már a bő egyötöde elkészült, ezért
nagy megtiszteltetés számomra, hogy folytathatom az
örökségét.
Sziklai János életútja:
Uradalmi ács fiaként született 1909. december 20án Tornaszentjakabon. Édesanyja 1912-ben, húga

születése után, gyermekágyi lázban halt meg. Apja
újranősült, a két kisgyermek pedig az anyai nagymamához került Gagyvendégibe, itt nőttek fel. Az elemi
iskola elvégzése után bojtárlegény lett. 1931-ben
önként jelentkezett katonai szolgálatra, leszerelése után, 1933. december 15-én a Rendőrség Vidéki
Főkapitányság állományába helyezkedett el. Az egy
éves budapesti kiképzést követően Nyíregyházán,
majd Egerben teljesített szolgálatot. Itt végezte el a
polgári iskolát, és egri tartózkodása alatt ismerkedett
meg későbbi feleségével, a füzesabonyi Hídvégi Máriával. Az országban több helyén szolgált, majd 1948.
január 14-én B-listázva menesztették a rendőrségtől.
Ekkor Füzesabonyban, felesége szüleinél telepedett
meg családjával, és felesége 12 hold földjén kezdett
gazdálkodni. 1956. november 27-én részt vett a füzesabonyi munkástanács megalakításában, december
3-án megválasztották a Járási Rendőrkapitányság
vezetőjének, amely megbízatása a forradalom leverésével megszűnt. 1957. február 5-én letartóztatták,
de mivel a megbízatás elfogadásán túl más terhelő
körülményt nem tudtak rábizonyítani, 1957. május
1-én amnesztiával szabadult. Közbiztonsági okokra hivatkozva azonban rendőri felügyelet alá helyezték, ami
egészen 1959 tavaszáig tartott. 1959. február 19-én
az akkori megyei kormánybiztos közölte vele és három
gazdatársával, hogy ha 48 órán belül nem írják alá a
termelőszövetkezetbe való belépési nyilatkozatot, úgy
elviszik őket, hogy nem találnak haza. Ilyen körülmények között lett a helyi termelőszövetkezet tagja, ahol
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1970-es nyugdíjba vonulásáig, mint növénytermesztési brigádvezető dolgozott. A rendszer adta keretek
között mindig megtalálta a közösségi tevékenykedés
lehetőségét. A rendszerváltás időszakát lelkesedésben
és aktív szervezésben élte át. Nagy örömet és elégtételt jelentett neki, hogy a Rendőrség rehabilitálta.
Tagja lett a Politikai Foglyok Szövetségének, belépett
a Kereszténydemokrata Néppártba, gyűlésekre járt, találkozókat szervezett, kampányolt. Aztán fokozatosan
visszavonult a közélettől, minden figyelmét a helytörténeti kutatásainak rendszerezésére fordította. 2005.
július 27-én, 95 évesen érte a halál.
Helytörténeti munkássága:
1948-tól kezdett foglalkozni Füzesabony helytörténetével. Eleinte idős helyieket keresett fel, akik élőszóban
adták neki tovább a településsel kapcsolatos ismereteiket, megosztották élményeiket. A jegyzetelés mellett
sok-sok fényképet is készített, kidobásra szánt tárgyakat mentett meg az utókornak. Először csak figyelemmel kísérte, majd a maga lehetőségeinek megfelelően
segítette is – szervezéssel, ismereteivel -a község
határában folyó régészeti feltárásokat, amelyeket a
70-es évek végén a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozói,
elsősorban Stanczik Ilona és Szabó János Győző régészek végeztek. Érdeklődése a továbbiakban kiterjedt
a levéltárakban található anyagokra is, hosszú éveken
át rendszeresen tanulmányozta és jegyzetelte a Heves
Megyei Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár
Füzesabonnyal kapcsolatos anyagait. Amikor elkezdte
leírni, mindazt az ismeretet, amit az évtizedek gyűjtése során Füzesabony múltjáról felhalmozott, tudományos alapossággal kívánt eljárni. Tanulmányozta
a szakirodalmat, monográfiákat olvasott, igyekezett
a helyi eseményeket nagyobb, országos, egyetemes
történeti megvilágításba helyezni. Írásaiból csak
töredékek jelentek meg: 1997-ben az Országos
Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton nyert anyaga
IV. díjat, a Füzesabonyi Állami Gazdaság történetéről írt

tanulmánya a Néprajzi Múzeum pályázatán nyert díjat,
valamint Postatörténeti anyagát adta ki a szakma.
Saját munkája mellett mindig segített másoknak
is. Alapítója és aktív tagja volt a Helyismereti Baráti
Körnek, a Füzesabonyi Alkotókörnek, helytörténeti
írásai jelentek meg a Füzesabonyi Hírmondóban.
Egyetemisták, főiskolások, gimnazisták tucatjainak
segített helytörténeti kutatásokra épülő munkáik
megírásában. Bárki fordult hozzá, számíthatott
segítségére. 1999. október 8-án emléklappal ismerték
el a tevékenységét, amelyet a Füzesabonyba menekült
lengyelek történetének feltárásáért, megörökítésért
folytatott. 2003-ban Pro Urbe Emlékérem átadásával
ismerték el a településért végzett önzetlen munkáját.
(Forrás: Horváth Lászlóné Sziklai Mária)
Kiállítás megnyitója:
Füzes Fesztivál, 2019. szeptember 7. 10:00 óra Uniqa
Biztosító Füzesabony Baross G. tér 2. 1. emelet (a trianoni emlékművel szemben). Itt
további egy hétig tekinthető meg,
majd ezt követően a Füzesabonyi
Városi Könyvtárba költözik további
két hétre.
Bocsi János

Vikidál Gyula
1965-ben indult zenei pályája, először az Iris, majd a Gemler, Pop,
Recorder, Gesarolés Pannónia együttes tagja volt. 1974-ben csatlakozott
a P. Mobilhoz (a Gesarol utódjához), ez az együttes hozta meg számára az
országos hírnevet, melyben kis megszakítással (1976) 1979-ig énekelt.
Később 1979-1982 között a Dinamit, 1982-1985 között a P. Box és
1989-1995 között az MHV együttesben énekelt. 1982-ben a HitRock és
a Kugli állandó vendégeként is fellépett. Színészként első szerepét, a
Városmajorban bemutatott, Máté Péter-S. Nagy István: Krízis című
produkciójában kapta. A darab megbukott, őt viszont felfedezték a színház számára. A következő szerepet
az István, a királycímű rockoperában kapta, ő alakította Koppányt. 1992-től a Madách Színház társulatának
tagja. Színészi munkája mellett 2008-ig a Boxer, 2008-2009-ben pedig a Mobilmánia együttesben énekelt,
utóbbiban 2010-től alkalmanként vendégszerepel. A XII. Füzes Fesztiválra is Budapestről, egy Mobilmánia élő
Wenczel Árpád
nagykoncertről érkezik a Márka Presszó színpadára!			
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A Musashi Hungary Füzesabony Kft. 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 között megtalálható a Daimler (Mercedes-Benz), a Julius
Schüle (Audi, BMW, Maserati, Dodge, Rolls Royce, Chrysler stb.), a Knorr-Bremse (japán és kínai gyorsvasutak),
a Liebherr Verzahntechnik és a ZF Hungária.
A vállalatot közel 20 évvel ezelőtt Metaco Union Kft. néven alapították, melynek eleinte fő profilja vasúti jármű rendszerekhez fékalkatrészek gyártása volt. A fokozatos növekedés után a vállalat 2014 végén a német HAY GROUP tulajdonába került, és ugrásszerű fejlődési
folyamat vette kezdetét: két év alatt új beruházások keretein belül
megduplázódott a gyártóterületek mérete, új raktárral és irodaépülettel bővült a már meglévő épület. A géppark több, mint kétszeresére nőtt; a személyi állomány megnégyszereződött; az éves forgalom
háromszorosára növekedett. A vasúti jármű rendszerek mellett egyre
hangsúlyosabbá vált az autóipar.
2016 nyarán a HAY GROUP a japán Musashi tulajdonába került, így a
cégcsoport globális érdekeltségekkel rendelkező óriásvállalattá vált.
Egy évvel később a korábbi HAY Group leányvállalatai az új célok
felé való elköteleződésük jeleként, megváltoztatták a nevüket, így a
Metaco, Musashi Hungary Füzesabony Kft. néven működik tovább. A
Musashi világszerte 13 országban van jelen, 39 telephellyel és több,
mint 18 000 alkalmazottal rendelkezik.
Az MHF működésében ugyanaz a szilárd termelési filozófia, szakmai
megközelítés és vállalati politika érvényesül, mint az anyavállalatánál Japánban. Ugyanakkor képes elfogadni és alkalmazni az előnyeit mind a japán, mind az európai (ipari) kultúrának, amely nagyon
egyedi. Ezzel a háttérrel az a célja, hogy vevőit a várakozásaiknak
megfelelően és azok felett szolgálja ki.
Az MHF közel húsz éves sikeres üzleti tevékenység és növekedés okán
tudott 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 folyamattervezés és fejlesztés kombinálásával.
A Musashi Hungary Füzesabony célul tűzte ki, hogy a Musashi világszerte elismert szintjét éri el, és ezzel az európai autógyártók
stratégiai beszállító partnerévé válik.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület időszaki kiadványa.
Eng. száma: 163/0242/2007 ISSN 1788-8824
Az egyesület címe: 3390 Füzesabony Pacsirta u 54/A.
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Az MHF munkatársai izgatottak, hogy a folyamatos
fejlődésük által részt vehetnek mind a magyar, mind
az európai autóipar növekedésében, miközben hosszú
távú karrierlehetőségeket tudnak biztosítani a kollégáiknak nemzetközi munkakörnyezetben.
Jelenleg az alábbi munkakörökben rendelkezünk nyitott pozíciókkal:
• Gépi forgácsoló – fém alkatrészek gyártása CNC esztergákon vagy megmunkáló központokon
• Betanított operátor – egyszerűbb alkatrészek gyártása CNC esztergákon
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