FÜZESABONY
FÖLDRAJZ
Füzesabony a megye délkeleti részén, a Hevesi-sikon, Egertől 25 km-re elhelyezkedő város. A
Budapest-Miskolc vasútvonal mindkét oldalán, a Laskó- és az Eger-patakok által közrefogottan
épült település. Közúti és vasúti csomópont. Jelenleg közúton, a várostól északra elhaladó 3-as
számú főútról leágazó, 33-as úton közelíthető meg. Az 1997-re tervezett autópályaépítési
program szerint az M 3-as (E 71) autópálya a várostól délre halad el, ami a város jelenleg is
kedvező közlekedésföldrajzi adottságait tovább javítja. A Budapest-Miskolci vasúti fővonal
tranzitállomása, szárnyvasutak kiindulási helye Eger és Debrecen felé.
Éghajlata mérsékelten meleg száraz. A csapadék évi összege 560-580 mm, az évi
középhőmérséklet 9,8-9,9 °C, az évi napsütéses órák száma 1930-1950. Leggyakrabban keleti,
északkeleti és nyugati szél fúj.
Területe délnek lejtő üledékes síkság. Kialakításában a folyás irányát gyakran változtató Egerés Laskó-patakok vettek részt. A nagy vastagságú üledéksor anyagai a csillámos homok, a löszszerű anyagok, a folyóvízi és mocsári agyag. Az egyhangú felszín legnagyobb tengerszint feletti
magassága 137 m (a határ legészakibb pontja). Két kiemelkedése a Mogyoróstető és a Kettőshalom. Enyhe szeizmicitású terület, száraz, gyér lefolyású, melynek kevés a vízfolyása. A Laskó
patak a város határát kettéosztva, magától a várostól nyugatra folyik el, míg az Eger patak nagy
kanyarulata a határ keleti részét érinti. Kisebb mocsarak és vízállások találhatóak határában. A
talajvíz 2-4 m mélységben van, kémiai típusa kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, kemény,
szulfáttartalma a település közelében emelkedik. Az artézi kutak száma nagy.
A természetes növényzetét füzes-nyáras ligetek, ártéri erdőmaradványok, lágyszárú fajok
jellemzik. Közülük gyakori az erdei gyömbérgyökér, a nehézszagú gólyaorr, a borzas orbáncfű,
a harangvirágok, az eper gyöngyike. Állatvilága változatos. Kisvadak, madárfajok, hüllők,
rágcsálók, rovarok élnek határában. Gyakori a fácán, az örvösgalamb, a nyaktekercs, a
fakopáncs és a cinkefélék. A nyílt növénytársulásokban hüllők, pl. a magyar gyík, zöldgyík,
fürgegyík, fali gyík, rézsikló élnek. A rágcsálók közül a leggyakoribb a mezei nyúl, a hörcsög,
az ürge, a pocok. Több bogár-, poloska- és pókfaj is él itt.
Füzesabonytól keletre geológiai fúrások eredményeként vélhető lignittelep húzódik. A határában
több helyen nyitottak meg kavicshomokbányát, melyeknek készlete jelentős.
Erdőterülete 2-3%. Talajai részben csernozjom barna erdőtalajok, melyek mélyen humuszosak,
kémhatásuk csak gyengén savanyú. Gyakoriak az agyagon képződött réti talajok is, melyek
Füzesabony határában szénsavas meszet tartalmaznak, de termékenységük megfelelő.
TÖRTÉNELEM
Az Öregdombon (Nagyhalmon) több éven át nagyszabású ásatásokat végeztek, s ezek újkőkori,
kora- és közép bronzkori telep feltárását eredményezték. Ugyancsak kora vaskori sírok is
kerültek felszínre Szikszópusztán, a cigánysoron, a Tarkányi utcán. A 2. sz. homokbányában
közép bronzkori sírokat tártak fel. Az utóbbi lelőhelyen kora vaskori és jazig sírok is elő
kerültek. A budaháti táblán kora vaskori edényeket
találtak. A múlt században
bronzeszközökből és ékszerekből álló nagy kincs egy része a Nemzeti Múzeumba került. Több
szarmata kori leletet is gyűjtöttek. Az utóbbi évek szenzációja volt, hogy a határban egy kultikus
lelőhelyet fedezett fel az Egri Múzeum egyik régésze. Az M3-as autópálya építését megelőző
régészeti ásatások a peditikumtól a középkorig sok új adatot nyújtanak Füzesabony történetéhez.

Füzesabonyi látkép az 1930-as évekből

A község XVIII. századi pecsétje

A községi pecsét 1747-ből: élével felfelé fekvő ekevas, felette fűszál és nap, sugarakkal,
körirata: Füzes abony 1747.
A település nevét 1261 -ben említi először írásos forrás, Obon alakban, amikor IV. Béla király
megerősítette az egri püspökséget az egri völgy falvainak, köztük Füzesabonynak, a szent
királyok óta élvezett birtokjogában. A község 1945-ig az egri püspökség, illetve az érsekség
birtoka volt. 1552-ben a törökök elpusztították, de rövidesen újrabenépesült. 1596 után egy időre
világiak foglalták le jövedelmeit, de 1627-ben újból az egri püspöknekadtáka dézsmát. (1631
után Pyrker püspök erről dokumentumot szerkesztett.) Az Eger-patak vizén épült malmot 7 évre
Szelim aga bírta. 1683-ban fedett templomuk volt a katolikusoknak. 1686-87-ben újra
elnéptelenedett illetve elpusztult; lakói közül egyesek Liszkára, mások Hosszúrétre menekültek.
1690-1700 között 6 jobbágytelek volt a faluban.
Telekessy püspök-földesúr 1700. március 20-án
kiadott újratelepítő okiratában azt írta, hogy a
füzesabonyi pusztát katonákkal, hajdúkkal, más
szabadosokkal és néhány jobbággyal szállotta
meg; minden külön lakó gazda köteles volt egy
esztendőn belül házat építeni. 1716-ban az új
püspök, Erdődy Gábor könnyített terheiken,
mivel
a
Rákóczi-szabadságharc
idején
idetelepedett jobbágyok kezdtek elszéledni,
illetve többen pestisben meghaltak. Ekkorára a
jobbágyok száma 45-50-ről 15 alá csökkent.
A hozzá tartozó Szikszó és Kisbuda nevű puszták
egykor népes falvak voltak. Ezeknek neve 1261ben fordult elő előszóra püspöki birtokok
felsorolásában, Buda, illetve Dezmaszykszou
névalakban. Szikszó 1526 előtt is a környékbeli
püspöki birtokok középpontja volt, és határában
a püspök földesúr már ekkor kiterjedt
majorüzemet működtetett. 1493-ban 8 béres,
udvarbíró, s majorház volt Szikszón. 1552-ben

elpusztult a település, s 1564-ben kezdett újra benépesülni, illetve újraépülni. Szikszó és
Kisbuda is a XVI - XVII. században 1678-ban népes falvak voltak, de az 1687. évi harcok során
mindkettő elnéptelenedett. Erdődy püspök ugyan 1717-ben megkísérelte Pusztaszikszó
benépesítését, de sikertelenül, így a XVIII. században és a későbbi időkben is majorhely maradt.
Létszáma 1786-ban 1552 fő, 1860-ban pedig 3033 fő volt.
1741-ben egészében kialakult ismét a püspökségi uradalmi gazdálkodás. 1799-ben a francia
hadjáratok idején a felkelő megyei lovasság egyik állomáshelye volt.
1828-ban 317 lakóházból állt Abony, 2222 római katolikus lakossal. Az úrbérrendezésig a
püspökségi földesúri jog érvényesült.
A XX. században Füzesabony az egri járáshoz tartozott, mint nagyközség,
Pusztaszikszó kültelekkel. Az összlakosság 6390 fő volt az 1930. évi összeíráskor, 574 fővel
több, mint 1920-ban. Házainak száma 1289, tisztán földből, vagy vályogból készültek, (kevés
kivételtől eltekintve) kőalappal, vályog-fallal. A lakosság magyar anyanyelvű, 2 német, 2 tót, 2
egyéb nemzetiségű kivételével. Vallás szerint 6048 római katolikus vallású, 10 görög katolikus,
116 református, 13 evangélikus, és 203 izraelita. A római katolikus hívők anyaegyháza az egri
érsekséghez tartozott, az evangélikus és református hívők pedig a maklári lelkészséghez. Az
izraelita anyakönyvi kerület székhelye Eger.
Az elemi népoktatást 1 községi nyári menedékház, két katolikus gazdasági továbbképző és egy
községi iparostanonc iskola biztosította, 10 tanerővel. Az iskolán kívüli népművelést az
egyesületek látták el.
A lakosság főfoglalkozása őstermelés, de megtalálhatók szép számmal egyéb foglalkozásúak is.
Számszerű adataik: őstermelő 3837, bányász 13, iparos 608, kereskedő 193, közlekedési
alkalmazott 978, közszolgálati alkalmazott 129, napszámos 78, nyugdíjas 409, házicseléd 76,
katona 34, egyéb foglalkozású 35 fő. Az őstermelők között önálló gazda volt 419, akik 1189
eltartottról gondoskodtak. Mezőgazdasági cseléd 340, mezőgazdasági munkás 1871 fő.
Füzesabony határa 7440 kat. holdból állt. Művelési ágak szerint: szántó 5539 kat. hold, kert
190, rét 347, legelő 844, erdő 93, terméketlen terület 427 kat. hold.
A birtokmegoszlás kedvezőnek értékelhető, mivel 1 nagybirtok, 3 középbirtok és az 5-50 holdas
kisbirtokok között oszlott meg a határ legnagyobb része, a törpebirtokosok csak kisebb arányban
vannak képviselve. A szántók fő terménye volt a búza, kukorica és a zöldtakarmány.
Foglalkoztak még árpa, zab, cukor- és takarmányrépa, sok hüvelyes, kevés dohány, len, kender
termesztésével.
Hitelintézete a Heves megyei Takarékpénztár Rt. /Eger/ füzesabonyi fiókja, valamint a
füzesabonyi hitelszövetkezet, mely az OKH tagja. A lakosság kereskedelmi igényeit a községben
12 szatócsüzlet, 1 szénkereskedés elégítette ki. Iparosainak száma 104, egyedül dolgozott 5 8 , 1 2 segéddel 34, 3-5 fővel 10, és 6-10 munkást foglalkoztatott 2 üzem. Alkalmazva volt az iparban
124 segéd és 27 tanonc.
A községben 4 országos vásár volt évenkénti állatfelhajtással, kirakodóvásárt hetenként
tartottak.

Egészségügyi ellátása: körorvosi székhelyként, a lakosság orvosi ellátása biztosított, de növelte a
kedvező ellátottságot a helyben praktizáló két magánorvos, 1 községi foglalkoztatottságú és 1
magánbába, a helybeni gyógyszertár. 1930-tól működött Füzesabonyban a Stefánia Szövetség
Védőintézet fiókszövetsége, melynek feladata a csecsemőhalálozási arány csökkentése. A
füzesabonyi csecsemőhalandósági arányszám csökkenése érdekében a szövetség arra törekedett,
hogy a terhes anyák csecsemőikkel minél nagyobb számban keressék fel a védőintézetet.
Füzesabony vasúti gócpontja Budapest -Miskolci fővonalon, szárnyvonala a Füzesabony-Egri, és
a Debrecen-Füzesabonyi helyiérdekű vasút végállomása. Iparvasút vezetett az egri érseki
uradalomba és a kerecsendi téglagyártelepére, a dormándi Engel gazdaság iparvasútja a
községen haladt át.
1861-ben indult meg a HatvanFüzesabony Miskolc közötti
vasút építése, melyet 1870.
január 9-én, az Eger felé menő
vasutat 1872. november 3-án
adtak át a forgalomnak. A
Füzesabony-Debrecen közötti
vasútvonal 1891. augusztus 5én lett kész. A hatalmas
váróteremmel
rendelkező
vasútállomás műemlék-jellegű
épület. Pfaff Ferenc vasúti
mérnök tervezte, úgy mint a
fiumei
és
a
zágrábi
vasútállomást is.
Az első kőburkolatú út Dormánd és Mezőtárkány irányába, 1886-87 között épült fel.
1895-ben sor került egy új iskolaépület felépítésére.
Hazánk ezer éves fennállásának emlékére, 1896-ban, a
templom körül fákat ültettek. Ugyanebben az évben
került átadásra a helyi vágóhíd, valamint a tűzoltó
szertár.
1897-ben létrehozták az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
és a Sportklubot. 1898-ban a képviselő-testület döntött
ingyenes
népkönyvtár
felállításáról.
1900-ban
csendőrlaktanyát építettek, majd egy év múlva a posta
új helyre költözött.
1903-ban megalakították az Iparoskört. 1913-ban
kezdődött el a község villamosítása, az áramot ekkor
Egerből kapták. Az 1919-es Kommün időszakában a
románok már június 8-án elérték a falut.
1924-ben döntöttek polgári iskola építéséről.
Ugyanebben az évben átadták a futballpályát.
1925-ben határoztak salakjárdák kialakításáról, s ekkor
született döntés az első világháborús emlékmű építéséről
is, amelyet 1928-ban adtak át.
1926-ban épült meg a tornyos iskola három tanteremmel.
1929-ben takarékpénztárt létesítettek a községben.

A település körállatorvosi központ lett. 1930. április 26-án a képviselőtestület határozott egy artézi
kút fúrásáról. 1931 -35. év között Tompa Ferenc régész nagyarányú ásatásokat végzett a község
területén, illetve határában. 1935-ben elkezdte működését az úgynevezett Révász-iskola.
A községben a katonai harcok 1944. nov. 7-én fejeződtek be. 1945-től kezdődött a település
„városiasodása”.
1956. október 28-án alakult meg a helyi
Munkástanács; 1956. novemberében Egerből egy
karhatalmi csoportot helyeztek ki Füzesabonyba,
amely részt vett december 12-én az egri sortűz
leadásában.
1956. február 1-jén a község területe 7361 kat.
hold volt. A lakosság száma 1949. jan. 1 -jén
6.405 fő, amelynek 35%-a mezőgazdaságból élt;
az 1.434 lakóházból 1257 egylakásos volt, az
1644 lakás kéttizede pedig egyszobás. 1955-ben a
községben 4 kisipari termelőszövetkezet és 28
kisiparos működött. A 6762 kat. hold
mezőgazdasági területből 2913 a szocialista
szektorban, 3849 kat. hold egyéni tulajdonban
volt.
A település 1950. okt. 1-től önálló tanácsú község,
a füzesabonyi járás székhelye. Heves megye
Tanácsa 1970. jan. 1-jei határidővel Füzesabonyt
nagyközséggé nyilvánította. 1978-tól Füzesabony
Nagyközségi Közös Tanács néven és székhellyel
Füzesabony és Dormánd társközségek, 1983-tól
Füzesabony a megyei irányításban közreműködő városi jogú nagyközség, melynek irányítása alá
tartoztak a volt füzesabonyi járás községei. 1989. márc. 1-jén várossá nyilvánították.
Az 1990-es képviselő-választáskor 13 tagú önkormányzatot hoztak létre. 1994-ben a polgármester
és a testület hét tagja a KDMP-FIDESZ-MDF-FKGP színeiben győzött, a testületben MSZPSZDSZ jelölt volt 3 fő, SZDSZ-MSZP jelölt egy fő, ezenkívül volt egy független jelölt, valamint a
Munkáspárt is egy fővel képviseltette magát.
Az 1945 utáni időszakra a következő új létesítmények jellemzők:
- a telepi és a falusi részen az 50-es években korszerű általános iskolák épültek.
- 1965-ben megépült a Postaforgalmi Szakközépiskola és Gimnázium 50 férőhelyes kollégiummal.
- 1969-ben kezdte meg a termelést a Mátravidéki Fémművek Füzesabonyi Gyáregysége.
- 1971-ben a Zeneiskola fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte.
- 1970-ben alakult a füzesabonyi ÁFÉSZ Tinódi Kamarakórusa, melynek elődje az Erkel Ferenc
Dalkör. A Kamarakórus számos országos és nemzetközi verseny helyezettje, kiemelt díj
birtokosa.
- Az 1970-es években épült meg a község központi nagy ABC-je, helyi fiókot nyitott az OTP és a
Takarékszövetkezet.
- Az 1980-as évektől képviselteti magát az AB Egon biztosító.
- 1985-ben átadásra került a vasúti aluljáró, mely megkönnyítette a falu-telep közötti közlekedést.
- 1990-ben gyógyszertár épült a telepi részen.

- 1990-es évek legnagyobb beruházása volt az egészségügyi központ megépítése, a telefon-, gáz-,
kábeltelevízió hálózat kiépítése.
- 1995-ben a tornaterem/sportcsarnok átadásával a sportkedvelők álma valósult meg.
- 1996-tól a Garancia Biztosító kihelyezett egysége is működik.
NÉPESSÉG, DEMOGRÁFIAI VISZONYOK
Füzesabony lakónépessége az utóbbi két és fél évtizedben - ha nem is folyamatosan -, de
gyarapodott. 1996. elején a városnak mintegy 8 000 lakosa volt. A város közigazgatási területe
viszonylag nagy (46 km2), többségében családi házas beépítésű. így a népsűrűség 172 fő/km2, a
megye városai átlagának mindössze a fele.

A lakónépesség növekedésében 1982-ig egyrészt
az játszott közre, hogy a születések száma
meghaladta a halálozásokét. Másrészt a város
vonzereje is hozzájárult: az 1970-es és az 1980-as
években összességében nagyobb volt a
beköltözők, mint a várost elhagyók száma. Az azt
követő esztendőkben - az országos tendenciához
hasonlóan - a természetes szaporodást fogyás
váltotta fel, ezt azonban néhány évben
ellensúlyozni tudta a vándorlási nyereség.

Mint az ábrából is látható, a születések és
a halálozások száma a városban az utóbbi
másfél évtizedben hullámzóan alakult.
1995-ben füzesabonyi lakosként 101
gyermek látta meg a napvilágot, hatból
öt házasságból született. Az 1000
lakosra jutó születések száma a megyei
átlagot meghaladja. Az újszülöttek 54
%-a fiú. A gyermekek több mint fele az
édesanya első, egyharmada második
élveszülöttje. Az átlagos születési
sorrend kisebb, mint a megyében, illetve
a többi városban általában. A
gyermekek születési súlya valamelyest
alacsonyabb, mint a megyei átlag.
Csecsemőhalálozás ez évben nem
fordult elő.
1995-ben a város lakosai közül 126 személy hunyt el, a születéseknél 25-tel több. Kedvező,
hogy - a születések viszonylag nagy száma következtében - az 1000 lakosra jutó természetes
fogyás mértéke nem érte el a megyei átlagot.
Az elhunytak több mint fele nő. A két legszámottevőbb halálok - a keringési rendszer betegségei
és a daganatok - aránya kisebb a megye településeinek átlagánál, a többi haláloké - pl. a légzőés az emésztőrendszer betegségei következtében elhunytaké - nagyobb.

A halálozások megoszlása a főbb halálokok szerint Füzesabonyban, 1995.
A
városban
1995-ben
46
házasságkötés történt, amely a
lakosok számához képest elég magas
szám. Ugyanekkor 14 házaspár vált
el,
a
házasságkötésekhez
viszonyított számuk a megye többi
településéhez képest alacsony.
Az 1995-ös évben 34-gyel többen
költöztek el a városból (302), mint
ahányan oda jöttek (268). Ezen belül
azonban az állandó népesség száma
tovább nőtt, és inkább az ideiglenes elvándorlás (a tanulás, illetve munka céljából átmenetileg
elköltözők viszonylag nagy száma) a jellemző. Füzesabonyban a megye városaiétól kisebb a
vándorlási kedv, és a vándorlási vesztesége is elmaradt azokétól.
1996 elején az állandó népesség kevesebb mint fele, 48 %-a férfi. A korösszetétel a megyei
átlagnál valamelyest kedvezőbb: a gyermekkorúak (0-14 évesek) és az időskorúak (60 éves és
idősebbek) aránya egyaránt 18 %, a munkaképes korúaké 64 %.
Az 1990. évi népszámlálás adatai szerint a városban 2853 háztartás volt, minden ötödikben
egyedülálló személy élt, arányuk kisebb a megyeinél. Az átlagos háztartás nagyság 2,8 fő, ez
meghaladja a megye településeinek átlagát.
A családok a gyermekek száma szerint Füzesabonyban
Megnevezés

Házaspár
Egy szülő
Összesen

0 | 1 | 2 | 3-X
gyermekkel
766 510
- 164
766 674

606 153
71 12
677 165

Összesen

2 035
247
2 282

A nagycsaládok aránya a megyei átlagot meghaladja.
A népszámlálás adatai szerint a népesség 44 %-a folytat aktív kereső tevékenységet, 23 %-a
nyugdíjas, 30 %-a eltartott.
A közlekedési csomópont a munkalehetőségek mellett jó ingázási feltételeket is teremt: az
aktív keresők több, mint egynegyede más településen (jelentős részben a vasúton 20 perc alatt
elérhető megyeszékhelyen) dolgozik. Ugyanakkor a helyben munkát vállalók számottevő
hányada, (42 %-a) nem füzesabonyi, hanem elsősorban környékbeli településekről jár be.
A helyben dolgozók közel kétharmada, az eljárók mintegy háromnegyede rendelkezik legalább
középfokú iskolai végzettséggel.
A városban a munkanélküliségi ráta 12 %. A 425 munkanélküli között a nők vannak
többségben, arányuk 54 %.

A város és környéke egészségügyi ellátásában fontos szerepet tölt be az Egészségügyi
Központ. Ebben fül-orr-gége, szemészeti, nőgyógyászati, reumatológiai, speciális
diagnosztikai és terápiás szakrendelés, valamint fogászat működik. A szakrendelést 7 orvos és
18 szakasszisztens látja el. 1995-ben a gyógykezelési esetek száma 39 000 volt. A városban
tüdőbeteg-gondozó intézet is működik, amely a város és környéke ellátását biztosítja. Az
intézményben 9000 szakorvosi vizsgálatot és közel 11 000 tüdőszűrést végeztek egy év alatt.
A háziorvosi ellátásban jelenleg három orvos vesz részt, hat szakdolgozóval. A gyermekorvosok száma kettő. A háziorvosi és házi gyermekorvosi vizsgálatok száma egy év alatt,
közel 62 700 volt. Egy háziorvosra illetve házi gyermekorvosra 1600 lakos jut, a megyei
átlagnál kissé kevesebb. A városban orvosi ügyelet biztosítja hétvégén és az éjszakai órákban a
város és környéke betegellátását.
A város mindkét részén működik egy-egy bölcsőde. Az összesen 40 férőhelyre 66 gyermeket
írattak be, ellátásukat 8 gondozónő biztosítja.
A két nappali ellátást nyújtó idősek klubjában, együtt 55 férőhely várja az időseket. Az
önkormányzat 97 rászorulónak biztosít szociális étkeztetést, 56 személy házi
segítségnyújtásban részesül. Tartós bentlakásos intézmény még nem működik a településen.
Heves és körzete a megye legnagyobb mértékben munkahelyhiányos térsége. A délhevesi
városban az 1992. évben már 20% fölé emelkedett a munkanélküliségi ráta. A periférikus
elhelyezkedésű, kedvező termőhelyi adottságú körzetben az élelmiszeripari vertikum nem épült
ki, a mezőgazdaság eltartóképessége rohamosan csökkent. Heves foglalkoztatási körzetközpont
funkcióját nem képes betölteni. A munkanélküliek száma az alábbiak szerint alakult a
legutóbbi 4 évben (március 20-ai adatok):

1993
1994
1995
1996
1997

Regisztrált
munkanélküliek
száma
aránya
fő
%
971 20,3
1130 23,6
951 19.9
1004 21.0
889
18.6

Munkanélküliek
közül
m. járadékos,
jövedelempótló
segélyes
támogatott %
81
12
58
35
41
48
33
55
33
46

SZELLEMI-KULTURÁLIS ÉLET
A Városi Művelődési Központban 3 alkotó művészeti
közösség tevékenykedik. Nagyobb programokra
nehezen nyílik lehetőség, a kiscsoportos foglalkozások
jelentik a legfőbb kulturálódási formát. Ősztől nyár
elejéig tartanak foglalkozásokat az aerobikosok, a
Tinódi Lantos Sebestyén Férfikórus tagjai, a
bélyeggyűjtők. Évente általában 10 nagyobb műsort
adnak az intézményben. Különböző bálokat szerveznek,
évente megrendezik az alternatív zenét játszó együttesek
koncertjét.

A városi televíziót is ők működtetik, amelynek felszereltsége igen korszerű. Önálló adása egyre
bővül, műsoraikban elsősorban a helyi problémákkal foglalkoznak.
A Művelődési Központhoz tartozik a 270 férőhelyes Kossuth Filmszínház is, amely általában heti
két felnőtt és havi egy ifjúsági előadást tart. 1995-ben a 128 előadást közel 12 000 néző látogatta
meg. Az intézmény egy múzeumot is fenntart, melyben állandó kiállításon tekinthető meg a város
helytörténetét bemutató gyűjtemény.
Füzesabonyban színvonalas önkormányzati könyvtárak találhatók, összesen több, mint 51 ezer
kötettel. A három egységbe közel 1700 olvasó iratkozott be, az év során egy főre átlagosan 25
kölcsönzött dokumentum jutott.
A város két óvodájába 324 gyermek jár, a férőhelyek kihasználtsága közel 115 %-os, nagyobb a
megyei átlagnál. A város centrumában lévő óvodában - melyben jelenleg egy csoport
szükséghelyiségben működik - az épület bővítéséhez kezdtek hozzá. A 13 gyermekcsoport
foglalkozásait 31 szakképzett óvodapedagógus vezeti, munkájukat 14 dajka segíti. Egy
óvodapedagógusra 10 gyermek jut, kevesebb a megyei átlagnál.
Füzesabonyban két általános iskola működik
-egyik a központi, a másik a "telepi" részen az 1996/97-es tanévben összesen 819
tanulóval. Kevés a napközis ellátás iránti
igény, csak minden ötödik gyermek
napközis. 39 osztályban folyik az oktatás, az
átlagos létszám 21, a megyei átlagnál több. A
tanterem ellátottság jó: az osztálytermek
száma 44, a tornatermeké és a tornaszobáké
2-2.
A 71 pedagógus száma és képzettsége
megfelelő, egy pedagógusra átlagosan 12 gyermek jut. Igen kedvező, hogy a tanórák 98 %-át
megfelelő szakos tanár adja le. A gyermekek mindkét iskolában választhatnak az angol és a
német nyelv tanulása közül. A 21 szakköri csoport munkájában a tanulók több, mint a fele, 470
gyermek vesz részt. Mindkét iskola rendelkezik saját könyvtárral, melyekben összesen mintegy
8200 kötetnyi olvasnivaló található.
A városban színvonalas zeneiskola biztosítja - óvodás kortól kezdve - a gyermekek zenei
oktatását. Jelenleg 219 tanuló 14 tanszak közül választhat. Oktatásukat 15 szakképzett pedagógus
végzi, közülük 10 az intézmény főállású alkalmazottja. A zeneiskolában kórus is működik. Az
iskola tanulói és oktatói számos koncertet tartanak.
A város életében jelentős szerepet tölt be a Remenyik Zsigmond Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola. Az 1996/ 1997-es tanévben a négy gimnáziumi osztályban 128-an tanulnak,
41 % bejáró. A négy osztályteremre átlagosan 32 tanuló jut, oktatásukat 12 pedagógus végzi.
A diákok háromféle idegen nyelvből választhatnak, az alaptantárgyakon kívül színvonalas
számítástechnikai oktatás is folyik. A postaforgalmi szakközépiskola 4 osztályába 136 diák jár,
közel felek más településekről. Az osztálytermek száma négy, az egy osztályteremre jutó tanulók
száma 34, több a megyei átlagnál. A diákokat 6 pedagógus oktatja.

A középiskolához tornaterem és diákotthon is tartozik. Működtetnek iskolai könyvtárat is. A
nappali képzésben résztvevőkön kívül 108 fő esti és levelező tagozatos oktatásban részesül. A
városban a közelmúltban adták át a tornacsarnok épületét.
Vallás
Füzesabony lakosainak nagy része régen is és
Római katolikus templom
ma is a római katolikus hitet vallotta és vallja
magáénak. 1895-ben a 4712 lakosból 4505 volt
római katolikus, 156 izraelita, 42 református és
ezen kívül néhány görög katolikus. Az első
plébános Olasz Márton volt, aki 1711-től
megindította az egyházi anyakönyv-vezetést,
mely azóta is folyamatos. Az 1920-as évektől a
fiatalok összefogására szerveződő KALOT és
KALÁSZ
mozgalmaknak
füzesabonyi
csoportjai is voltak. A Szívgárda az iskolások
körében, a Mária-Kongregáció a felserdült
tisztviselő, iparos, de legalább négy polgárit
végzett lányok körében 1928-tól, Máriáslányok
Társulata a kisiskolás lányok körében, a
Levente Egyesület a serdülő fiúk testi-lelki
nevelésére szerveződött. Napjainkban a
lakosság 98%-a római katolikus vallású,
emellett megtalálhatók 2%-ban reformátusok,
anabaptisták, Hit Gyülekezete Társaság, Jehova tanúi, Rózsakeresztesek Társasága.
A füzesabonyi egyházközséghez tartozó filiák: Mezőtárkány és Egerfarmos. A teljes lelkipásztori
ellátás / misék, temetés stb./ Füzesabonyból történik. Az egyházközség irányítását egyháztestületi
képviselőtagok segítik. 25 fő Füzesabonyban, 15 fő Mezőtárkányban és 7 fő Egerfarmoson.
1995-96-os mutatók:

Temetések
Keresztelés
Házasságkötés

1995.
103 fő
67 fő
16 fő

1996.
95 fő
79 fő
21 fő

A városban Petőfi Sándor Cserkészcsapat, ifjúsági hittancsoport, énekkar és óvodai hitoktatás
keretében történik a vallási-erkölcsi nevelés.
Egyházi ingatlanok: Római katolikus templom, pusztaszikszói Szent Vendel kápolna, telepi,
Szabadság úti kápolna, kántorlakás, közösségi ház.
Református temploma nincs, csak református imaház a város telepi részén, a szihalmi úton.
Ennek irányítása a maklári lelkésznőhöz tartozik.
Sport
Az 1926-ban alakult Füzesabonyi SC a kilencvenes években, ahogy a város is fejlődött, a
sportban a megyei szintről "átminősítette magát” az NB-s szintekre, komoly erőt képviselve az
északkeleti országrészben.
Szakosztályonként értékelve a labdarúgók az ötvenes években a színvonalasnak minősített
megyei bajnokság oszlopos tagjai voltak. 1957 -ben egyetlen büntetőrúgáson múlt, hogy nem

jutottak az NB lll.-ba. 1985-86-os
szezonban az NBIII.-ban játszott
egy évet az abonyi gárda 1992-ben
óriási
fölénnyel
nyerte
a
bajnokságot, és feljutottak az NB
lll-ba.
Trombitás
István
szakosztályvezető irányításával az
elmúlt négy évben sorrendben 6.,
4., 9., és 4. helyen végeztek. A
dobogós helyre az 1996-97-es
szezonban is van remény, kérdés
tudnak e vele élni a Varga Zoltán
edző tanítványai. Az utánpótlás is
jeleskedett
Perge
András
munkájának köszönhetően, számos
tehetséges játékost kinevelve az
első csapat részére.
Szoviár János, a városi sportélet irányitója a női kézilabdások sikereit is kiemelten említheti. Az
NB II.-es bajnokcsapat 1994-től az NB l./B-ben, a sportág második vonalában jeleskedik. Atkári
Lajos edző tanítványai fokozatosan javulnak, évről-évre előrébb „araszolva" a táblázaton.
A csapathoz "létesítmény is épült”, az impozáns iskolai sportcsarnok méltó helyszíne a
találkozóknak.
Dr. Pásztor József polgármester, mint egyesületi elnök büszke lehet a város sportjára, hiszen a
már említett csapatok mellett megyei bajnoki címet szereztek a férfi kézilabdások is, az NB Il-es
szereplést elérve ezzel.
A sakkozók is az NB II.-ben szerepelnek, számos tehetséges játékost kinevelve a megyei sakksportnak.
INFRASTRUKTÚRA
Füzesabony lakásállománya 1997. év elején 2986, ebből önkormányzati 21. Egy lakásra
átlagosan 2,7 személy jut, a megyei átlagnál több. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a
lakások döntő többsége, (92 %-a) családi ház jellegű épületben található, aránya jóval nagyobb a
megye városai átlagánál. A lakások között a két és háromszobások közel azonos súlyt
képviselnek, ezek alkotják az állomány több, mint négyötödét.
A lakások kevesebb, mint negyede épült 1945 előtt (közülük 111 még a századfordulót
megelőzően). Legtöbbet (24 %-ot) a 70-es években építettek.
Az 1990-es években a lakásépítkezés az országos tendenciához hasonlóan Füzesabonyban is
lelassult, ekkor a lakásállomány csak 178-cal gyarapodott. Ebből az elmúlt évben 20-at építettek
és négyet bontottak le. 1996-ban 32 új építési engedélyt adtak ki a városban, jelenleg 61 lakás
építése folyik.
A többnyire családi ház jellegű épületek miatt a város nagyobb része még falusias képet mutat,
különösen a "telepi" részen. A vasút túloldalán, a korábban tágas belső kertek helyén az utóbbi
két évtizedben épültek emeletes, lakótelepi jellegű lakások. A városias kép kialakulásához az
utóbbi években jelentősen hozzájárultak a vasútállomás és a piac közötti részen folyó
építkezések. E dekoratív épületekben elsősorban üzletek és szórakozóhelyek kaptak helyet. A
városias kép kialakulásában kiemelkedő jelentőségű a reprezentatív állomásépület, melyet 1893ban adtak át.

Számos középület is van a városban, melyekben
sokrétű intézményhálózat működik. A főutcán
található a Városháza, ahol a városi bíróság és
ügyészség is tevékenykedik. Van művelődési
központ, könyvtár, mozi, múzeum, 9 kocsiállásos
távolsági buszpályaudvar, szakorvosi rendelőintézet,
Kerületi Főállatorvosi Hivatal, rendőrőrs, tűzoltó
parancsnokság.
A Földművelésügyi Hivatalnak, a Heves Megyei
Munkaügyi Központnak, az ÁNTSZ-nek helyi
kirendeltsége, a Vállalkozói Központnak irodája
működik Füzesabonyban. Az Észak-Magyarországi
Áramszolgáltató Rt, a TIGÁZ Rt, a Heves Megyei
Vízmű Rt, a Magyar Távközlési Rt is kirendeltségeket
tart fenn a településen.
Kiterjedt az üzlethálózat, több pénzintézet és postahivatal is található, emellett üzemek,
bölcsődék, óvodák, általános iskolák, valamint zeneiskola és középfokú oktatási intézmény is
működik a településen. Korszerűsödik a városi televízió is.
1996 év eleji adatok szerint, Füzesabonyban a belterületi utak hossza 45 km, melynek
háromnegyede burkolt. Az úthálózat minőségének javítása folyamatosan halad. A kiépített járdák
területe 40 600 m2, a kiépített parkolóké 1300 m2.
A város közhasználatú zöldterületi része viszonylag jelentős, 116.000 m2 területen található,
ebből 83.000 m2 park, a többi véderdő, pihenőerdő. A parkterület háromnegyed része gondozott.
E területeken 2 játszótér is található, melyek nagysága felülmúlja a város többi hasonló
létesítményeiét.
1996. év eleji adatok szerint a lakások mindegyike be van kötve a villamosenergiahálózatba. A
kisfeszültségű hálózat hossza 49 km. Az egy év alatt Füzesabonyban szolgáltatott 45,4 millió
MWh villamos energia 21 %-át fogyasztotta el a lakosság. Egy háztartási fogyasztóra 3129 kWh
jutott, a megyei átlagnál több. A városban 967 közvilágítási lámpahely található.
A városban 1990 óta van vezetékesgáz-ellátás. Jelenleg a hálózat hossza 63,1 km.
A háztartási bekötések száma évről-évre bővül, most a lakások héttizede van bekötve a hálózatba.
Arányuk a megyeinél több, de a megye nagyobb városaiét még nem éri el. A 2172 összes
fogyasztóból 2061 a háztartási, számuk egy év alatt 126-tal nőtt. A háztartási fogyasztók
mindegyike fűtésre (is) használja a vezetékes gázt. Egy háztartási fogyasztóra 2.000 m3
fogyasztás jut, a megyeinél több.
A vízvezeték-hálózat hossza a városban 51 km. Egy km vízvezeték-hálózatra egy év alatt 2,5
csőtörés jutott, ez a megyei átlagnál valamelyest nagyobb érték.
Az 1995-ben szolgáltatott 312 ezer m3 víz négyötödét a lakosság fogyasztotta el. A lakások 93
%-a van bekapcsolva a vezetékes vízhálózatba. 1995-ben 20 lakásba kötötték be újonnan a
vezetékes ivóvizet.
Egy háztartási fogyasztóra egy év alatt 118 m3 vezetékes ivóvíz-fogyasztás jutott, a megyeinél
kevesebb. Az ivóvíz minőségével kapcsolatban sok probléma merült fel. 33 közterületi kifolyót
lehet igénybe venni a városban.

A város csatornázottsága 1995 év végén még
elmaradt a vízvezeték-hálózattól. A zárt
közcsatorna-hálózat hossza 8 km, de
kedvező, hogy ez teljes egészében elválasztó
rendszerű (külön hálózaton vezeti el a
szenny- és használt vizet, és külön a
csapadékvizet). A közcsatorna-hálózatba a
lakások 12 %-a van bekapcsolva.
A gondok megoldása érdekében a város
Besenyőtelek községgel együtt fogott hozzá
egy beruházáshoz, amelyben egy nagy
szennyvíztisztítómű, valamint a térség
csatornahálózatának jelentős kibővítése
szerepel.
1995-ben,
Füzesabonyban,
9100
m3
hulladékot szállítottak el, ennek kétharmadát
a lakosságtól. A rendszeres hulladékgyűjtésbe 2000 lakás, a lakásállomány kétharmada van
bevonva, amelyek mindegyikéből pormentes módon történik a hulladék elszállítása.
Gazdasági élet
Füzesabony esetében - sok más településsel ellentétben - nem az ipar volt az első a városképző
funkciók sorában, hanem a jó közlekedési adottságok, melyek az ipar telepítésére is kedvezően
hatottak. így az 1950-es és az 1960-as
években - az ország sok térségéhez
hasonlóan - itt is számottevőbb ipari bázis
jött létre. A MÁV döntően férfi
munkaerőigénye miatt a nők foglalkoztatásában az ipar szerepe különösen
fontos.
Füzesabonyban
és
Heves
megye
gazdasági életében is hosszú évtizedek óta
jelentős szerepet játszik a két legnagyobb
(50 fő feletti létszámot foglalkoztató) ipari
cég, a PIKOPACK Rt. És a Füzesabonyi
Cipőipari Szövetkezet.
A Vasút állomás

A ma már önálló részvénytársaságként működő PIKOPACK Rt, korábban - 1969-től - a
Mátravidéki Fémművek telepeként tevékenykedett. 1993-tól vált ki a Fémművekből és lett
önállóvá. Fémcsomagoló eszközök (fémtubus, fémdoboz, fémkupak) gyártása a fő profiljuk,
melyekből évente több mint 600 tonnányit gyártanak. Ezek termelési értéke Heves megye
feldolgozóiparában jelentős súlyt képvisel. A mintegy 500 dolgozóból a fele helyi lakos, a
többiek a környező településekről járnak be.
A Füzesabonyi Cipőipari Szövetkezet 1950. január 1-én alakult. A nagy tradícióval bíró
szervezetben lábbelit, régebben korcsolya-cipőt is gyártottak. Termékei a hazai piacokon ismert
és elismert termékeknek számítottak régen és ma is.

A nyilvántartott vállalkozások száma Füzesabonyban, 1996. január 1.
Gazdasági ág
Mezőgazdaság
Ipar
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely, vendéglátás
Szállítás, távközlés
Ingatlanügyletek, bérbeadás
Egyéb
ÖSSZESEN

Vállalkozás
18
81
59
197
34
48
88
37
562

Ebből
egyéni
12
70
54
170
33
45
79
30
493

A 20-50 főt alkalmazó szervezetek közé tartozik a Vegyesipari Szövetkezet, mely 1951
júniusában alakult Füzesabonyban. Termelésében régen főkénta fémszerkezetek gyártása volt a
domináns, ma mára műanyagipari és az asztalos üzemük munkái, illetve termékeinek
értékesítése meghatározó.
Hasonló létszámú a VITA-Füzes Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft, mely 1992 áprilisában
alakult a városban. Korábban ez a telep a Füzesabonyi Állami Gazdaság keverőüzeme volt, amit
1992-ben a dolgozók megvásároltak, és megalapították a Kft-t Különböző állati tápok, illetve
takarmány keverékek gyártásával és értékesítésével foglalkoznak.
E jelentősebb üzemek mellett számos kisebb is működik, pl. a Flexel Hulladékfeldolgozó Üzem.
A Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt, sok személynek nyújt kiegészítő
jövedelemszerzési lehetőséget. A vállalkozások többsége egyéni vállalkozásként működik.
A mezőgazdasági termelés feltételei a megyei átlagnál kedvezőbbek. A város közel fekszik a
Bükkaljához, a természeti adottságai mégis döntően alföldi jellegűek. Ennek következtében
gazdasági életében a mezőgazdasági termelés ma is jelentős szerepet tölt be.
Füzesabony földterülete 4635 hektár, ennek 17 %-a
művelés alól kivett, a többi termőterület. Ez utóbbi
3826 hektáron belül a szántó aránya a legnagyobb,
kétszerese a megyei átlagnak. A szőlő, gyümölcsös, a
gyep és erdőterület részesedése számottevően kisebb,
mint a megye földterületében átlagosan.
A városban két nagy hagyományokkal rendelkező
mezőgazdasági nagyüzem működött 1949 óta. A
rendszerváltást követően a Füzesabonyi Állami
Gazdaság több kisebb egységre oszlott fel. Utódai közé
tartozik a Füzes-Farm Állattenyésztési és Szolgáltató
Kft. Melynek sertésállománya ma is számottevő.
A FAUNA Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Részvénytársaság a földterületén többek között - búzát, tavaszi árpát, kukoricát, napraforgót, lucernát, kölest, sárgarépát termeszt.
Jelentős a vadászati tevékenysége is. Elsősorban ezzel kapcsolatban tartják fenn a Fauna Hotelt,
amely magas színvonalú, háromcsillagos szálloda. Főként külföldi, vadászni vágyó vendégeket
fogad. Egyik gazdálkodó szervezet alkalmazottainak száma sem éri el a 100 főt.

Hasonló nagyságrendű a - korábban Petőfi néven bejegyzett - Mezőgazdasági Szövetkezet is.
Földterületén a búza, tavaszi árpa, kukorica, napraforgó mellett cukorrépát, rozsot és
mustármagot is termeszt. A nagyüzemek mellett jelentős a kistermelők földterülete és
állatállománya is.
Az 1995. év folyamán a városban 347 millió forintot fordítottak beruházásra. Ebből a
legjelentősebb összeg a telefonhálózat fejlesztése volt. Az iparterületén 31, a kereskedelemben 3,
a szállítás, posta és távközlésben 159 millió forintot fektettek be. A helyi önkormányzati
költségvetési szerv és intézményei 134 millió forintot költöttek beruházásra.
Füzesabonyban helyi székhelyű takarékszövetkezet, OTP-fiók, valamint több biztosítótársaság
fiókirodája segíti a város és környéke lakosságának pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységeit.
Számottevőbb idegenforgalmi jelentősége a városnak nincs, de közlekedési adottságai
következtében a megyeszékhely, a Bükk, az ország északkeleti térsége, illetve a Tisza-tó felé
irányuló turista- és üdülővendég forgalomból adódó lehetőségeket hasznosíthatja. Többek között
ezt a célt tölti be a Füzes Motel, melynek vendégforgalma jelentős.
Igen jó a város fekvése a szállítási lehetőségek szempontjából. Kedvezőtlen azonban, hogy a
településszerkezet sajátosságai miatt a város északi 'telepi'' és déli, központi része között a közúti
közlekedés csak a város szélén, kerülővel lehetséges. A helyi tömegközlekedés megszervezését
nehezíti, hogy a személyforgalom nem irányul olyan mértékben a központba, hogy az egy
helyijáratú autóbusz beállítását indokolná. A helyi igényeket jelenleg a távolsági autóbuszjáratok
elégítik ki.
A városban a személygépkocsik száma, az 1996. év elején 1261 db. Minden 6. lakosra jut egy
gépkocsi, ez a megyei átlagnál kevesebb.
Az 1470 távbeszélő főállomás 85 %-át a lakásokban szerelték fel. A lakások közel fele van
bekötve a távbeszélő-hálózatba. 1000 lakosra 184 telefon jut, a megyei átlagnál valamelyest
kevesebb. A nyilvános állomások száma 24.
A városra jellemző az élénk kereskedelmi tevékenység. Az 1996. év közepén 160
kiskereskedelmi bolt és 40 vendéglátóipari üzlet állt a vevők rendelkezésére. Többségük egyéni
vállalkozás keretében működött.
A kiskereskedelmi boltok száma főbb üzlettípusok szerint, 1996. június 30.
Üzlettípus
Általános áruház
Élelmiszer
Ruházati
Vegyi áru
Iparcikk
Kultúrcikk
Egyéb kiskereskedelem
Tüzelő és építőanyagtelep
Üzemanyagtöltő állomás
Összesen

Összes
üzlet
2
58
17
5
22
13
33
6
4
160

Ebből egyéni
vállalkozás
keretében

1
44
15
3
14
9
17
2
2
107

A kiskereskedelmi boltok száma az utóbbi öt évben 43 %-kal gyarapodott. Különösen az
élelmiszer és a kultúrcikk üzletek száma nőtt. A vendéglátóhelyek száma a boltokénál kevésbé,
(21 %-kal) gyarapodott, ezen belül a melegkonyhás üzleteké kétszeresére emelkedett.
A vendéglátóipari üzletek száma,
1996. június 30.
Üzlettípus

Melegkonyhás üzlet
Cukrászda
Ital üzlet
Munkahelyi vendéglátó
Egyéb vendéglátó
Összesen

Összes üzlet

Ebből egyéni
vállalkozás
keretében

10
2
6
2
20
40

6
2
6
19
33

ÉPÍTÉSZETI, KULTURÁLIS EMLÉKEK
A település jellege: az Eger- és a Laskó-patak között, vasúti csomóponton fekvő, összetett
típusú település, keresztutcás központtal és halmazos részekkel, a déli széléhez közel emelkedő
templommal.
1720-ban a dokumentumok régen épült templomát említik, melyet Keresztelő Szent János
tiszteletére emeltek; 1732-ben már csak romjai voltak meg a templomnak. 1732-től 1735-ig
felépítette az új templomot a híres építész, Giovanni Battista Carlone egri kőművesmester.
Leányegyházai: Dormánd és Besenyőtelek. A templom a középkori szentély felhasználásával
épült. Jellege: szabadon álló, keletéit, barokk épület klasszicista oldalhajókkal és újabban
magasított toronnyal. Bővítették 1815-ben. 1944-ben a tornya elpusztult, melyet a
helyreállításkor megmagasítottak.
A templom főoltára sötétzöld műmárvány, szarkofág alakú, s 1840 körül készítették.
Főoltárképét feltehetően Balkay Pál festette, szintén 1840 körül. Témája: Krisztus
megkeresztelése. A főoltáron lévő gyertyatartók empire stílusúak. A keresztelőmedence Mózer
József egri szobrász alkotása, 1800 körül készítette. A két mellékoltár szarkofág alakú, fa rágott
fa, zöldes márványozással. A jobb oldali mellékoltáron immaculata szobor áll. A jobb oldali
mellékoltáron Gongoza Szent Alajos, Mária oltár előtt térdel. A templomot 1815 után Hess
Mihály egri művész festette ki. A két gyóntatószék 1830 körüli alkotás, klasszicista stílusban. A
szószék fából készült, szürke márványozással, 1820 körül. A padokat a XVIII. század első
felében állították össze tölgyfából.
A Hordozható Mária a XIX. század
közepén
készült.
A
tarkányi
márványból faragott szenteltvíztartó
csésze barokk stílusú. Az úrmutató
aranyozott ezüst, vert, poncolt és
öntött remekmű, 1735-ből való.
A Csillag és a Zrínyi utca sarkán álló
lakóház a XVIII. század végén épült,
uradalmi tisztilakás céljára, késő
barokk stílusban.

A Rákóczi út 65. sz. alatti ház előtt álló Nepomuki Szent János szobrát /1842-ben állították fel/
a közelmúltban a templomkertben helyezték el.
A lurdesi barlang mása a templom udvarán feltehetőleg 1949-ben készült, Barta László helyi
lakos kezdeményezésére.
A volt püspöki malom terve 1808-ban készült. Jellege: a községen kívül, annak keleti felén, a
patak partján álló vízimalom.
A Füzesabony-pusztaszikszói volt püspöki, ill. érseki major részei: nyári kastély, díszes kert,
ettől egy órányi járásra volt az érseki nyaraló. A kastély és a majorság között épült fel a Szent
Vendel tiszteletére létesített kápolna. A hagyomány szerint a közelben Pusztaszikszó falu volt.
1799-ben az alábbi uradalmi épületeket írták össze: majorház, magtár, pince, kápolna
tornyocskával, kocsma, fácános, méhészet, tehenészet, pálinkafőző, gazdatiszti lakás. A
gazdasági épületeket a XVIII. század végén a püspöki uradalom részére létesítették. Jellege:
szabadon álló földszintes, késő barokk stílusban szintén a XVIII. század végén épült, a major
bejáratánál.
A pusztaszikszói kápolnának 1732-ben már romjait említik. 1760-ban új kápolnát építtetett
Barkóczy Ferenc püspök. A szabadon álló, oromzatos épület Szikszómajor és Füzesabony
között a XVIII. század végén épült. Oltára festett, aranyozott fa, 1780 körüli. Az oltáron levő
négy gyertyatartó aranyozott, festett fa. A templom egy ik festménye Mária mennybemenetelét
ábrázolja. A kápolnai feszület aranyozott fa, a XVIII. század végéről. 1848-ban elpusztult a
püspöki nyaraló.
A Béke téren látható az 1849. febr. 26-27,-i kápolnai csatában elesettek emlékműve, amelyet
1896-ban állítottak. A kápolnai csata után az osztrákok üldözték a visszavonuló magyar
csapatokat. A Füzesabonynál elesett magyarokat a szikszói Berek mentén temették el.
A Hősök terén első világháborús emlékmű található: bronzból készült szobor, melyet 1927-ben
állítottak, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása.
A Hunyadi út 25. számú házon emléktábla áll. 1844-ben ezen a helyen, az azóta lebontott Gelj
korcsma állott, ahol Petőfi az említett év február 21 -én szállt meg, amikor a községben Pájer
Antal plébánost kereste.
Füzesabony határában az M 3-as út mellett a kerecsendi út végén található a Szent Vendel
szobor. 1958-59-ben 12 népi műemlék jellegű lakóházat írtak össze.
Fejlesztési tervek
Füzesabony infrastrukturális kiépítettségének komplex realizálását a település egészére
kiterjedő szennyvízhálózat megépítése jelentené. Az ivóvíz minőségi romlásának megállítása
mellett ez a közeljövő legfontosabb feladata. A város 1996-os külterületi rendezési tervének fő
mondanivalója, hogy a földrajzi-közlekedési adottságok hatékony kihasználására van szükség a
további fejlődés érdekében. A vasutak és közutak gyűrűjében fekvő Füzesabonynak a területi
bővítése korlátozott, de a mostani - adott területen egy családias, kertes kisváros fejlesztési
lehetőségei- adottak. A település jövőbeni arculatát ezekhez a feladatokhoz és tényadatokhoz
szükséges igazítani, hogy a következő évtized fiataljainak vonzóvá váljon ez a kis város, az
Alföld északi peremén.

