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Tisztelt 
Olvasó!

A Füzes Krónika ez év júniusában meg-
jelent számát követően ezúttal a XIII. 
Füzes Fesztivál beharangozóját olvas-
hatják kiadványunkban, valamint Bocsi 
János „Hová épüljön Füzesabonyban 
felüljáró?” című cikkét. A 3-4. oldalon 
az MSZP-Momentum-Párbeszéd politi-
kai hirdetését tekinthetik meg, minek 
köszönhetően jelenhet meg ezúttal 
kiadványunk.

Biztosan emlékeznek még a XII. Füzes 
Fesztiválra, amely már a Piac téren meg-
rendezett I. Füzes Fesztivált követően 10 
alkalommal rendezvényeinknek helyszínt 
nyújtó Házasságkötő Terem előtti tér ter-
vezett felújítása miatt - a MÁRKA Presszó 
körüli, lezárt területen lett lebonyolítva 
2019. szeptember 7-én. Sajnos az eddigi 
Füzes Fesztiválok során tapasztalt legrosz-
szabb időjárás - az egész délután és este 
szakadó eső - nagymértékben nehezítette 
a tervezett programok kivitelezését, vé-
gül beköltözve a MÁRKA Presszó fedett 
teraszára és üzlethelyiségébe – sikeresen 
lefolyt a rendezvény. Vikidál Gyula esti fel-
lépése is elnyerte a szép számú közönség 
tetszését. Tavaly - a koronavírus miatti 
korlátozások miatt - másokhoz hason-
lóan, nem tudott az ÖFE sem fesztivált 
szervezni és a jelenlegi és esetlegesen 
várható újabb szabályozások okán ezúttal 
már eleve az időjárás viszontagságaitól 
védelmet biztosító MÁRKA Presszó tera-
szára szervezzük rendezvényünket, ahol 
adott a színpad beépített hang-, és fény-
technikával, valamint kényelmes székek 
és asztalok szolgálják az érdeklődőket és 
helyben, kulturáltan lehet majd frissítő 
italokat is fogyasztani a színvonalas mű-
sorok megtekintése során, amelyek ezút-
tal a korlátozott időtartamra tekintettel a 
minden korosztály számára vonzó RETRO 
stílus jegyében telnek majd el. 

XIV. évfolyam, 64. szám, 2021. augusztus 28.

(folytatás az 2. oldalon)
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21 órától a sztárvendég a mindenki által jól ismert Soltész Rezső énekes lesz kö-
zel egy órás fellépésével. Nagy tisztelettel és szeretettel várjuk kedves Vendégeinket 
kortól és nemtől függetlenül, egyben nagyon jó szórakozást kívánunk szeptember 
4-én estére a XIII. Füzes Fesztivál látogatóinak! Ezúton is köszönjük támogatóinknak 
anyagi és természetbeni önzetlen segítségét! 

Wenczel Árpád ÖFE elnök

A Füzes Fesztivál szereplőinek 
rövid bemutatása

Soltész Rezső: 1963-tól amatőr zenész volt a Rangers együttesben. 1968-ban a 
Ki mit tud? után megalakult Corvina együttes vezetőjeként vált ismertté. 1972-ben 
részt vett a táncdalfesztiválon. A Corvina megszűnése után 1978-ban megalapítot-
ta az Oxigén együttest, 1979–től pedig szólóénekesként folytatta pályafutását. Az 
1981-es táncdalfesztiválon a Szóljon hangosan az ének! című slágerével aratott nagy 
sikert. 2000-ben vehette át a Magyar Köztársaság Elnökének Aranyérmét példamu-
tató, kiváló művészi és a szellemi fogyatékosok jobb társadalmi beilleszkedéséért 
folytatott tevékenységéért.

Szívós Győző: A GNM Színitanodában végzett, majd az egri Gárdonyi Géza Szín-
ház kecskeméti Katona József Színház tagja lett 1997-től. Főbb szerepei voltak a tel-
jesség igénye nélkül: Ábrahám-Kellér-Harmath-Szilágyi: 3:1 a szerelem javára, Csöpi 
Rice-Webber: Jézus Krisztus szupersztár, Péter Turgenyev: Egy hónap falun, Madách-
Arany: Az ember tragédiája. 

Kiss Ibolya: A Szolnoki televízió által már több ízben megrendezett Táncdalfesz-
tivál énekverseny egyik résztvevőjeként a legutóbbi szériában, jó eredménnyel külön-
díjat nyert. Ezen a versenyen a zsűri elnöke Soltész Rezső volt. Ibolya azóta rendszeres 
énektanulás mellett, énektanára segítségével több fellépést is tudhat maga mögött 
és ezen kívül lehetősége nyílt stúdióban felénekelt dalok elkészítésére is!

Tuba Gabriella: Egészen kiskora óta vonzotta az éneklés és a zene, már akkor is 
álmodozott arról, hogy színpadon közönség előtt énekelhessen. Törökszentmiklóson 
élt és voltak már tapasztalatai fellépések terén városi rendezvényeken, énekkarban, 
stb.  Jelenleg a Poptanodában fejleszti tudását  Szolnokon - könnyűzenei stílusban. 
Szívesen énekel musicaleket, népdalokat és könnyűzenei slágereket az 50-90-es 
évekből, illetve napjainkból. 

Bocsi János: Kutatásait 14 évvel ezelőtt kezdte egy szakdolgozat kapcsán Fü-
zesabony történetének vonatkozásában. A XIII. Füzes Fesztivál programjaként fotók 
útján mutatja be az egykori lakóépületeket annak apropójaként 15 órától a Városi 
Könyvtárban, hogy Füzesabony Önkormányzata tájház kivitelezésébe fogott. A múlt 
mellett bepillantást kaphatnak az érdeklődők a mindennapok pillanataiba is.

Hová épüljön  
Füzesabonyban felüljáró?

„Átkelő épülhet több mint 10 vasúti vágány felett Füzesabonyban. A Főmterv és a Roden 
végzi  el a mérnöki tervezési feladatokat a Heves megyei állomás két oldalát összekötő közúti 
átkelő és különszintű csomópont projektjében. Új kapcsolatot teremthet Füzesabony északi 
és déli úthálózata között a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházása, melyben az 
állomás vasúti pályahálózata felett 2x1 sávos utat és különszintű csomópontot alakítanak 
ki – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A dokumentum annak kapcsán jelent meg, 
hogy az előkészítő tervezési feladatokat elnyerte a Főmterv Zrt. és Roden Kft. konzorciuma, 
mintegy nettó 35 millió forintért. A két cég feladatai közé tartoznak többek között: a tanul-
mányterv munkái, forgalmi vizsgálat, környezetvédelemi engedély megszerzése, a tanul-
mánytervi nyomvonalváltozatok elkészítése, bemutatása és elemzése (zajméréssel együtt).

A füzesabonyi úthálózathoz a tervezett átkelő és csomópont a Kerecsendi útnál, a Szi-
halmi útnál, a 48-as utcánál, a Baross Gábor útnál és a Hunyadi útnál csatlakozhat majd a 
nyomvonaltervek függvényében. Maga a különszintű vasúti keresztezés várhatóan átha-
ladhat majd 2x1 sávon az állomás több mint 10 vágánya felett és két csomóponttal kap-
csolódhat hozzá, ha a feltárások során az előzményes tervek nem változtatják meg ezeket 
a paramétereket.” 

Füzesabonyi hidak rövid története (Levéltári és a Heves Megyei Népújság újság-
cikkei alapján): A munkástelep lakói már az 1910-es években panaszkodtak a biztonságos 
átjárás miatt, ezért 1927-ben gyalogos felüljáró épült fából. Közúti átjárás a Hunyadi- Baross 
és a Lestál kanyar között, ekkor csapó rudas megoldással bonyolódott le. Itt volt anno a 33-as 
és a 3-as közutak találkozása a telepen. A következő próbálkozás az 1950-es években történt, 
ekkor már szinte elviselhetetlen volt a közúti átkelés, akár közel fél óráig álhatott a forgalom 
a közúti átjáró előtt. 1958-ban lett kész a Rendező Pu. Füzesabonyban, a vasút-átalakítás 
során ekkor kapott Füzesabony villamos vontatást. A közúti átkelést pedig kivitték a község 
szélére, amit 1958. év januárjában adtak át. A felsővezeték megjelenése miatt a fából készült 
gyalogos felüljárót le kellett bontani és egy korszerű, vasbeton átjáró lett átadva 1958. év 
márciusában. Közel harminc év múlva elkészült az aluljáró, amit 1987. év vasutas napján 
avattak fel.  Ekkor funkcióját vesztette a gyalogos felüljáró, amit 1988. év nyarán bontottak 
le. Végül az M3-as autópálya építése során még kintebb, nyugatabbra vitték a 33-as utat, 
kapott egy új közúti felüljárót Füzesabony, ezt 1998. év szeptember 1-én adták át. Így már 
két hídon bonyolódik le a forgalom a Füzesabony nyugati végén. 

Saját tapasztalatom: Születésemtől fogva 30 éves koromig a Hunyadi úton laktam 
a Herbária úttal szemben. Láttam tragédiákat, sőt egy alkalommal majdnem én is áldozata 
lettem. Kiságyam előtt 2 méterrel ált meg egy személyautó. Tudom milyen nagy forgalom 
volt ezen útszakaszon, míg átadásra került az új 33-as híd. Többen megkerestek, ennek hatá-
sára ragadtam tollat és írom le véleményemet. Dr. Gondos képviselő úr is hiába alkotta meg a 
helyi csendrendelet, ahol a hétvégi pihenéssel indokolta ennek létét, ha megépül a felüljáró, 
a forgalom miatt nehéz lesz kiviteleznie. Füzesabony autópályától való megközelítése szinte 
ezen a szakaszon bonyolódhat le, viszont az önkormányzat tábla kihelyezésével korlátozhatja 
ennek használatát! Amennyiben ez nem történik meg, fölösleges lenne a régi átjárót hasz-
nálni, az kerülőt jelent ebben az esetben. De vannak kételyeim a vasúti átmenettel kapcso-
latban. Több mint 30 éve dolgozom a MÁV-nál, van rálátásom Füzesabony vasúthálózatára. 
Ezen a szakaszon 11 átmenő, rakodó és csonka vágány felett kellene átívelni a hídnak. Ez 
nem kis távolság, többek között a hidat tartó pillérek miatt módosítani kell a vágánykiosz-
tást! Milyen sorsot szánnak a társasháznak, ugye nem szerencsés, ha néhány méterre halad-
na el az út a lakások mellett. De útban van egy fényszórótorony és egy mérlegház is. Az vi-
szont számomra is rejtély, hogy hogyan lehet megoldani a felüljáróra való feljutást valamint 
a Hunyadi-Baross illetve a túloldalon, a telepen Kerecsendi-Szihalmi utak rácsatlakozását. 

Megoldás: Helytörténeti kutatásom alatt találtam erre a lehetőségre. A város nyugati 
végén már van két átjáró, most a keleti oldalra kellene építeni egyet. Még az 1990 előtti ter-
vekben szerepelt, hogy a Mátyás király úti kereszttől indulva, a régi vízimalom, Fecskekert 
út irányában észak felé vezetne egy út, ahová be lehetne kapcsolni a Kertész, Bartók Béla és 
a Debreceni utakat. Itt viszont csak három sínpár fölött kellene elvinni a híd pillérjeit, első-
ként a Füzesabony-Debrecen másodikként pedig a Budapest-Miskolc vasútvonal fölött, ezt 
követően a volt MOL területén haladva érné el a Szihalmi utat. Ennek mi is a jelentősége? 
Tehermentesíti a Kárpát utat amit sokan „surranó” pályaként használnak a belvárosba való 
bejutáshoz és a Pennyt is sokkal könnyebben meg lehetne közelíteni. Országszerte az átme-
nő forgalmat kiviszik a településekről, a jelenlegi tervezet viszont pont ennek az ellentettjét 
feltételezi, ezért ez nem egy szerencsés megoldás.

Bocsi János

Augusztus 20-án
a Szent István napi ünnepi szentmisén 

és a városi rendezvényen az 
ÖFE-t képviselték:  

Wenczel Árpád elnök és 
Bocsi János alelnök, 
a Füzesabonyi Római 

Katolikus Templomban

MÁRKA PRESSZÓ
Nyitvatartási idő:

hétfő-csütörtök: 09-22 óra
péntek-szombat: 09-24 óra

vasárnap és ünnepnap: 14-21 óra
Füzesabony legrégebben működő,

legnagyobb fedett teraszával rendelkező,
Vendéglátó helyén várja Kedves Vendégeit:

az idén már 37 éves MÁRKA PRESSZÓ

(folytatás az 1. oldalról)
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ELŐVÁLASZTÁS 2021 ELŐVÁLASZTÁS 2021 
JÁNOSI ZOLTÁN  

(MSZP, Momentum, Párbeszéd, Új Világ Néppárt)
A 2018-as országgyűlési választás kudarca után a demokratikus ellenzéki pártok tanultak a hibáikból és leszűrték 
a tanulságot: a jelenleg érvényben lévő választási rendszerben csak együtt, összefogva válthatják le a kormányt.

A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd vezetői – pártjaik felhatalmazásával – meg-
állapodtak egymással, hogy a következő parlamenti választáson mind a 106 egyéni választókerületben közös 
ellenzéki jelölt fogja felvenni a versenyt a Fidesz-KDNP jelöltjével, illetve közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt 
fogja kihívni Orbán Viktort.

Arról, hogy kik legyenek ezek a személyek, az előválasztás hivatott dönteni. Heves 01. OEVK-ban (Eger és tér-
sége) két jelölt méreti meg magát: Berecz Mátyás (DK, támogató: Jobbik, LMP, MMM), illetve Jánosi Zoltán (MSZP, 
Momentum, Párbeszéd, Új Világ Néppárt) gyűjti ezekben a napokban a részvételhez szükséges ajánlásokat.

A két jelölt eddigi kampánya igencsak markáns különbséget mutatott: míg Berecz Mátyás elsősorban a közös-
ségi médiás megjelenésére helyezte a hangsúlyt, Jánosi Zoltán sorra kereste fel a választókerület 27 települését és 
karolt fel fontos helyi ügyeket, mint például az egri Dobó István laktanya újrahasznosítását, a Tisza-tó megmenté-
sét a Fidesz-elit kisajátításától, valamint egy füzesabonyi uszoda és sportcsarnok megépítését.

Az előválasztásra szeptember 18. és 26. között kerül sor. A választókerületben Egerben és Füzesabonyban le-
het személyesen szavazni, emellett az internet segítségével online voksolásra is lehetőség nyílik.

További információk: https://elovalasztas2021.hu/

TANUSZODÁT ÉS 
TORNACSARNOKOT 

FÜZESABONYBA!
Füzesabony lakói már a rendszerváltás óta szeretnének egy uszodát. Ezt 
saját forrásaiból a  település sajnos sosem tudta kigazdálkodni. 2006-ban 
egy céltámogatásnak köszönhetően már felcsillant a remény, hogy végre 
történik valami, még az alapkövet is lerakták.  Wenczel Árpád, az önkor-
mányzat pénzügyi bizottságának korábbi elnöke akkor így fogalmazott: 
“Tizenöt éves előkészítő munka gyümölcse érett be, amikor tavaly végre 
megkaptuk az uszodaépítéshez szükséges állami támogatást”.

Később a Fidesz polgármestere politikai döntésből vagy gazdasági 
kényszerből az uszoda építését leállította. Akkor a település egy igen je-
lentős támogatástól esett el, mellyel veszítettek az itt élők és a kistérség 
lakói is. Eltelt újabb 15 év! Az úszni vágyóknak azóta sem lett megoldva 
a problémája, sokat kell utazni, már ha meg bírják oldani és anyagilag is 
vállalni tudják.

Az uszoda építésre sosem tekinthetünk úgy, mint egy jövedelem terme-
lő beruházásra, mégis nagyon sok hasznot hoz, hiszen az egészségünknél 
nincsen fontosabb. Természetesen a szabadidő eltöltése szempontjából is 
hasznos elfoglaltság a sport és egy uszodának közösségformáló ereje is van.

Korábban, egri önkormányzati képviselőként 8 évig az Ifjúsági- és Sport-
bizottságot vezettem, kiemelt figyelmet fordítva a tömeg- és a szabadidő-
sportra. Szülőként is tudom, hogy milyen fontos biztonságba tudni gyerme-
keinket, ezért nálunk nem is volt kérdés, hogy megtanuljanak-e úszni.

Azt szeretném, hogy senkinek se kelljen lemondani a döntésről, azaz a 
lehetőségnek itt Füzesabonyban is rendelkezésre kell állnia.

Vállalom, hogy megválasztásom esetén megépítünk egy tanuszodát és 
tornacsarnokot, melyek kiszolgálja az itt és a kistérségben élők igényeit.
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