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AZ ÖSSZEFOGÁS FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Hölgyem, Uram,
Kedves Barátom !

Köszöntöm Önt annak alkalmából, hogy a
nem rég alakult Összefogás Füzesabonyért
Egyesület folyóiratának első – ünnepi – számát tartja kezében.

Remélem, a terveink szerint negyedévente
megjelenő Füzesabonyi Krónika folyamatosan érdekes, fontos és egyben pontos információkkal látja el olvasóit a városunkban
történt eseményekről. Szeretnénk, ha a kortól és nemtől független civil szférát érintő
múlt, jelen és jövő krónikásai lehetnénk Füzesabonyban! Egyesületünk pártoktól független, alapító tagjai valamennyien párton
kívüliek.
Megalakulásunk egyik fő célja az, hogy
ha már sajnos kis hazánk a politika egyes
képviselőinek áldásos tevékenységéből
adódóan ketté szakadt bal- és jobb oldali
polgáraira – legalább szűkebb pátriánkban,
Füzesabonyban ne legyen ez az állandó feszültséggel, konfliktusokkal járó helyzet a
szürke hétköznapjaink és ünnepeink állandó
velejárója. Sajnos, ősztől e jelenség kezdeti
jelei egyre inkább észlelhetőek településünkön is. Hisszük, hogy a Füzesabonyban élők
érdekeit nem a széthúzás és az ellenségeskedés, hanem az összefogás szolgálja!

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
(ÖFE) egyik feladatának tekinti tehát, hogy
a mindenkori helyi Önkormányzat felé ún.
civil kontrolként jelezze a civil lakosság
véleményét, legyen az pozitív, vagy éppen
negatív. Ezen túlmenően részben pályázati
pénzekből többek között oktatási, művelődési, művészeti, sport, egészség megőrzési,
környezet védelmi, bűn-, és baleset megelőzési, egyházi, etnikai területen kívánjuk
szolgálni a település érdekeit. A füzesabonyi
közélet, társadalmi, politikai eszközrendszerének fejlesztése révén a napjainkban tapasztalható közöny, megvetés és félelem helyett
a nyitott, őszinte, segítő és jó értelemben vett
egymásért tenni akaró szemléletet kívánjuk
elősegíteni, illetve meghonosítani. Mi az
esetlegesen pártparancsokra végrehajtott
utasítások alapján hozott döntésekkel ellentétben a tényleges demokrácia elveit szem
előtt tartva a politikai pártoktól függetlenül
folytatott tevékenységünkkel a pozitív irányú civil kezdeményezések helyi képviselői
akarunk lenni!
Kérem, hogy amennyiben Ön nem csak itt
él Füzesabonyban, de tenni is szeretne városunkért, valamint az itt élő ember társainkért
és ezen túlmenően az egyesületünk teljesség
igénye nélkül felsorolt céljaival is egyetért,
keressen bennünket és segítse munkánkat!
Végül, de nem utolsó sorban egyesületünk valamennyi tagja nevében ezúton is
békés, szeretett teljes karácsonyi ünnepeket
és eredményes, boldog új esztendőt kívánok
Önnek, kedves családjának, valamint Füzesabony minden polgárának!
Wenczel Árpád
ÖFE elnöke
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Hogyan
tölthetjük meg a
karácsonyt igaz
tartalommal?
A karácsony a nyugati kultúra talán legnagyobb

ünnepe. Bár alapvetően keresztény ünnepnek
tartjuk, történelmi hátterét alaposabban megvizsgálva kiderül – a legtöbbünk számára bizonyára meglepő módon –, hogy eredete nem
a bibliai kereszténységben gyökerezik, hanem
sokkal inkább a kereszténységet megelőző, ill.
körülvevő pogányságban.
Jézus maga nem kérte követőitől, hogy ünnepélyes keretek közt emlékezzenek meg a
születéséről. Nem olvasunk sem az Újszövetségben, sem a korai egyház idejéből származó
egyéb leírásokban arról, hogy akár az apostolok,
akár a kereszténység kezdetén bárki karácsonyt
ünnepelt volna. Ők Jézus Krisztus megváltó
halálát és feltámadását tartották fontosnak. Ezt
ünnepelték minden alkalommal, amikor csak
összejöttek, ennek örültek a hétköznapjaikban,
és ezt hirdették úton-útfélen mindenkinek. Hiszen ez a fantasztikus tény változtatta meg az
életüket.
A karácsonyt, mint Jézus Krisztus megszületésének, földre jövetelének ünnepét jóval
később, a IV. század elején vezette be a római
egyház. Meghonosításában szerepet játszhattak
teológiai megfontolások is, de egészen nyilvánvaló az egyházat körülvevő pogány vallásos
kultuszok befolyása. Gondoljunk csak bele:
emberek tömegei az egyik évben, december
25-én még a „Sol invictus”-t, a „legyőzhetetlen
Nap” pogány ünnepét ülik, a következő évben,
ugyanezen a napon, pedig már a megalkuvások
árán is terjeszkedő és világi hatalommal is kacérkodó egyház által meghirdetett „Sol salutis”
ceremóniáin, azaz az „üdvösség Napjának”
(Jézus születésének) ünnepén is részt vehetnek.
Vajon nem keveredett-e a tiszta, egyedül Krisztusba vetett hit a pogány hiedelmekkel azoknak
az egyszerű embereknek a felfogásában, akik
csupán felszínesen, netán külső kényszer hatásáfolytatás a 2. oldalon

ra vették fel a kereszténységet? Esetleg mindez
nem az ő könnyű „megtérítésüket” szolgálta?
Akárhogy is történt, akármi mozgatta is a
létrehozását, a karácsony ünnepe bő ezerhatszáz
év alatt szerves részévé vált kultúránknak. Botorság lenne régmúlt fonákságokat emlegetve,
ha mégoly igazságéhesen is, de társadalomidegen módon ez ellen hadakozni.
Számunkra inkább az a kérdés, hogy itt és
most, 2006 decemberében, nekünk személyesen, a családunknak, a közösségeinknek mit
jelent a karácsony? Milyen tartalommal telik
meg számunkra? Mi mit ünneplünk ilyenkor?
A feldíszített fenyőfát? A kisded, kiszolgáltatott,
együttérző védelmünkre szoruló Jézuskát? A
szeretetet? Vagy a hatalmas Isten Fiát, Jézust,
aki testet öltött emberként a mi bűneinkért is
meghalt, majd feltámadt a halálból, és nekünk
is, kinek-kinek a személyes Szabadítónk és
Urunk lett? Tehát a fő kérdés, hogy karácsonykor mi mit ünneplünk, és hogyan?
Ez rajtunk múlik. A belső értékeinken, a hitünkön, a hozzáállásunkon, a szándékainkon. S
valójában ettől függ, hogy a karácsony mit rejteget számunkra. Mert sok mindent rejthet.
Lehet semmitmondó is. Semmitmondó akkor, ha nem tudunk elemelkedni a hétköznapoktól és a karácsony napjai ugyanolyanok, mint a

többi. Semmitmondó, ha az évek során már kiüresedett számunkra, mert belefásultunk az igazi tartalom nélküli külsőségekbe. S legfőképpen
semmitmondó, ha belül, a szívünkben semmit
nem jelent Jézus Krisztus személye.
Sajnos, a karácsony lehet kifejezetten rossz
időszak is. Rossz, ha olyan kényszerek nehezednek ránk, amelyek az erőnket meghaladják.
Például az ajándékvásárlás, a túlzott költekezés
kényszere, a már-már tobzódó ünnepi lakomák
elkészítésének kényszere, vagy a „mindennek a
legszebbnek és legjobbnak kell lennie” kényszere. Ezek a kényszerek a békesség és az öröm
helyett nagyon könnyen a veszekedések, kiabálások, feszültségek borzasztó élményévé teszik
a karácsonyt. Minden szép és jó belefulladhat
a frusztrációba és a kimerültségbe. Végül a keserűség és csalódottság után egyetlen örömünk
marad: „csakhogy ezen is túl vagyunk”.
Azonban a karácsony gazdagabbá is tehet
bennünket. Hiszen vannak emberi értékek,
amelyek felemelő pillanatokkal ajándékoznak
meg, ha megfelelő teret biztosítunk nekik. A
család, az összetartozás, az egymás iránti őszinte szeretet, s az ezt kifejező adás.
Az emberi értékeken felül pedig van isteni,
mennyei érték is. Meggyőződésem, hogy a karácsonyt ez teszi teljessé. A mennyei érték nem

Létrejött az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület

2006. októberében alakult meg az Összefogás Füzesabonyért Egyesület (ÖFE),
melyet 11 füzesabonyi illetőségű magánszemély hozott létre. Az alapítók szándéka
az volt, hogy egy civil kezdeményezéseket összefogó, a városi közélet változatos színterein tevékenykedő, a városért
cselekvő szervezetet hívjanak életre. Az
Egyesület legfontosabb célja a településen
élők életminőségének javítása, a füzesabonyi társadalmi, politikai közélet fejlesztése
és támogatása; a tisztább, egészségesebb
füzesabonyi környezet, a gazdagabb közösségi élet, a városias küllem és gondolkodás megteremtése, fejlesztése.
Ennek érdekében szervezetünk időszaki közérdekű, kulturális- tájékoztató
kiadványt kíván megjelentetni, kulturális, sport- és közéleti rendezvényeket lebonyolítani; segíteni kívánja a baleset-,
bűn- és drogmegelőzést, a közrend és
közbiztonság védelmét. Akciókat szeretnénk indítani a városi közterületek szépítése, a zöldterületek gondozása érdekében.
Részt szeretnénk venni az épített értékek
megóvásában, a település hagyományainak ápolásában, az egészséges életmódra
nevelésben, a természeti értékek védelmé

ben. Együtt kívánunk működni a település
közéleti szereplőivel, az intézményekkel, a
civil szervezetekkel és minden egyes városlakóval.
Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az
Egyesület pártpolitikai befolyástól mentesen folytatja tevékenységét. Közéleti
szerepvállalásában és véleménynyilvánításában a szakmaiság és a lokálpatriotizmus
a meghatározó tényezők. Egyesületünk
érvelését és tevékenységét a Füzesabonyért
gondolkodás, a Füzesabonyért cselekvés
igénye határozza meg. Ennek megfelelően
legjobb szaktudásunk és lelkiismeretünk
szerint véleményt kívánunk formálni a települést érintő közéleti kérdésekben, nem
csak a közösségi élet, de a városfejlesztés,
az önkormányzati gazdálkodás, a város jövőjét meghatározó hosszú távú stratégiák
kialakításának területén is.
Egyesületünk várja soraiba a füzesabonyi közéletért tenni kívánó civileket, akik
tagként, pártoló tagként, vagy egyszerűen
segítőként támogatni kívánják kezdeményezésünket, akár személyes segítségnyújtással, akár eszközök rendelkezésre bocsátásával, akár anyagi támogatással.
Tegyünk együtt Füzesabonyért!

más, mint Jézus Krisztus érzékelhető, személyes jelenléte az ünneplésünkben. Ez akkor tud
megvalósulni, ha ismerjük és szeretjük őt, mert
minden nap – így karácsonykor is – személyes
közösségben élünk vele. Az ünnep akkor telik
meg mennyei tartalommal, ha Jézus Krisztusról
szól, és minden momentumában érte történik.
A karácsony tehát lehet sokkal több, mint
titkon vagy egészen nyíltan terhes kötelesség,
esetleg semmitmondó pirosbetűs munkaszünet.
Sőt, lehet több az emberi értékek keresésénél
is. A karácsony lehet isteni tartalommal, Jézus
Krisztus személyes jelenlétével teljes ünnep, s
így igazán felemelő, bensőséges és boldogító.
Barátaim! Töltsük meg a karácsonyt igaz tartalommal! Hogyan? Úgy, hogy az értékesebbet
keressük. A csak külsőségek helyett emberit; s
még inkább: az emberin túl a mennyeit.
Fóris Tamás
lelkész

Karácsonyi
kérések

Mit ér neked, hogy Krisztus régen
Betlehemben megszületett?
Ott jársz a bűn vak éjjelében,
Ha hozzád be nem térhetett.
Ha szíved nem lesz Jézus jászla,
Hiába ének, gyertyafény,
Nem oszlik tőle szíved gyásza
Üres maradsz, koldus-szegény.
Ó, bárcsak ma karácsony fénye
Szívedbe világítana:
És a nyitott ajtón betérne
Hozzád Jézus Krisztus maga.
Bár lenne ma mindegyikünknek
Ilyen igaz karácsonya.
Napok és évek tovatűnnek
De ez a boldogság soha.
Kérjük Őt: betlehemi Gyermek
Mind Tehozzád imádkozunk:
Tedd jászladdá bűnös szívünket.
Legyen örök karácsonyunk!
		
(Modersohn Ernő)
Kedves Testvéreim! Szeretettel hívom
református testvéreinket karácsony ünnepében istentiszteletre, amely délelőtt
11 órakor kezdődik. Valamint dec. 24-én
vasárnap, délután fél négykor a gyerekek
műsorára.
A fenti vers soraival kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket, az Úr
Krisztussal való örömteli találkozást.
Dicsőség a magasságban Istennek és a
földön békesség és az emberekhez jóakarat.
Pocsai Julianna
Ref. lelkész

2006. DECEMBER

Karácsonyi receptek
December hónapban vannak a talán legszebb, és
a leglátványosabb ünnepeink: a Mikulás, aztán a
karácsony és a szilveszter. Ilyenkor még az utcák és
az ablakok is gyönyörű lámpafüzér díszekbe öltöznek, hogy a hideg éjszakákba melegséget hozzanak.
Álljunk meg egy percre a hosszú bevásárlólista fölött, és gondoljunk az ünnepek üzenetére! Legalább
ilyenkor, a szeretet ünnepe előtt legyünk kedvesebbek az emberekkel, és figyeljünk jobban oda szeretteinkre. Fontos, hogy a nagy karácsonyi készülődés
közben tegyük félre nézeteltéréseinket, és örüljünk
az ünnepnek, amikor a kis Jézus született!
Karácsonykor megtelnek az adventi böjt utáni
asztalok mindenféle földi jóval. Vannak családok,
ahol évről évre ugyanaz a szentestén a menü, mert
ez a család kedvence. Most azonban azoknak is
szeretnénk ünnepi menüt kínálni, akik szeretik a hagyományos ízeket, de szívesen kipróbálnak valami
újdonságot karácsonykor is. Mindenkinek kellemes
ünnepeket kívánunk! (Nádasdy Anett)

Tárkonyos pulykaraguleves
Hozzávalók: 40 dkg pulykamell filé, 1 kis fej
vöröshagyma, 1 dl olaj, só, törött bors, egy kevés
apróra vágott petrezselyem, és tárkonylevél, 1 liter csontlé (lehet leveskockából is), 20 dkg vegyes
zöldség, 1 cikk zeller, 10 dkg gomba, 6 dkg liszt,
2 dl tejszín, 1 ek. tárkonyecet, vagy őrölt tárkony,
néhány csepp citromlé
Elkészítés: A pulykahúst kockára vágjuk, a
hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, majd a fele
olajon aranysárgára pirítjuk. Rátesszük a pulykahúst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a vágott petrezselyemmel és tárkonylevéllel, kevés csontlével
felengedjük.
Közben megtisztítjuk a zöldséget, a zellert, a
gombát, kockára vágjuk, és a húshoz adjuk. Lassan
pároljuk, majd a csontlével felengedjük.
A maradék olajból a liszttel világos rántást készítünk, ezzel sűrítjük, tejszínnel dúsítjuk, ha kell,
utána ízesítjük. A tárkonyecettel, és egy kevés citromlével savanyítjuk, jó forrón tálaljuk.
2006. DECEMBER

A finom leves után, most két igazán fenséges
főétel!
Karácsonyi kacsasült
Hozzávalók: 1 pecsenyekacsa, 50 g margarin,
200 g sárgarépa, 1 nagy fej hagyma, 100 g zeller, 1
gerezd fokhagyma, 8 ananászkarika, 1/2 dl konyak,
2 dl száraz fehérbor, 30 g kristálycukor, 1 evőkanál
borecet, só, bors, rozmaring, kakukkfű
Elkészítése: A kacsát kívül-belül besózzuk,
belsejét bedörzsöljük borssal és a szárított füvekkel, beletesszük a rozmaringot. Tűzálló tálba
fektetjük, meglocsoljuk az olvasztott vajjal, mellé
tesszük az apróra vágott sárgarépát, hagymát, zellert, a fokhagymát, aláöntjük a bort, lefedjük, és
előmelegített sütőben, közepes tűznél (180 C) puhára pároljuk, majd fedő nélkül, erős tűzön pirosra sütjük - sütés közben saját levével locsolgatjuk.
Az ananászt meglocsoljuk konyakkal és lefedjük.
Egy kisebb lábaskában a cukrot aranybarnára pirítjuk, hozzáadjuk az ecetet, 1 dl ananászlét, a pecsenyelét, és erős tűzön mézsűrűre - felére - forraljuk.
A kacsát körberakjuk a megrészegített ananászkarikákkal, megkenjük egy kevés mártással. A többit
kis csészékben forrón kínáljuk. Tejszínes burgonyapüré javasolt mellé.
Hargitai töltött kelkáposzta
Hozzávalók: 1 kg kicsontozott karaj, 10 dkg
zsír, 10 dkg füstölt szalonna, 2 kis fej vöröshagyma,
30 dkg darált hús, 20 dkg füstölt kolbász, 1 kg kelkáposzta, 1 kg savanyú káposzta, 3 csésze húsleves,
5 dkg liszt, kapor, csombor, só, bors
Elkészítése: A karajt a zsírban hirtelen körbeforgatva megsütöm, míg kérge képződik. A tűzről
leveszem, és felszeletelem (kb. 12 szeletet vágok).
Egyik fej hagymát apróra vágom, néhány percig
ugyanabban a lábosban párolom, azután hozzáadom
a 30 dkg darált húst. (A darált hús jó zsíros legyen!)
Pár percig kavargatom, majd ezt is leveszem a tűzről. 20 dkg füstölt kolbászt vékonyra szeletelek, néhány percig dinsztelem. A kelkáposztát leforrázom,
és lefejtek róla 12 db nagy levelet.
Összeállítása: 1-1 darab sertéskarajra darált húst
teszek, ráhelyezek pár szelet kolbászt, 1-1- kelkáposztalevélbe csomagolom, cérnával összekötözöm. Kevés hagymát a füstölt szalonnán megdinsztelek. Hozzáadom a savanyú káposztát, ráhelyezem
a csokorba kötött kaprot és csombort, valamint a
káposztacsomagokat, ráöntöm a 3 dl húslevest, és
sütőbe teszem, kb. 1,5-2 órán átsütöm. Sütésre legjobb az érclábas vagy a római tál. Amikor kellően
megsült, a csomagocskákat kiveszem az edényből.
1 ek. lisztet kevéske tejjel, majd 1 csésze tejföllel
elkeverek, és ráöntöm a savanyú káposztára. Lassú tűzön összeforralom. A csomagolt karajokkal
együtt tálalom.
Gesztenyés fatörzs
Hozzávalók: A tésztához: 4 tojás, 10 evőkanál
hideg víz, 10 dkg (kb. 5 evőkanál) kristálycukor, 10

dkg (kb. 5 evőkanál) finomliszt, 5 dkg (kb. 2 púpozott evőkanál) porcukor. A krémhez: 50 dkg fagyaszott gesztenyemassza, 20 dkg natúr (véletlenül
sem sós!) vajkrém, 3 cl rum. A mázhoz: 14 evőkanál kristálycukor, 6 púpozott evőkanál cukrozatlan
kakaópor, 6 evőkanál víz, 8-10 dkg vaj.
A tojásokat szétválasztjuk, sárgájukat a vízzel
habosra verjük (konyhai robotgéppel 1 perc), majd
a cukorral addig keverjük tovább, míg az utóbbi
feloldódik benne, kissé kifehéredik, és tejföl sűrűségű lesz (konyhai robotgéppel 2 perc). A lisztet
beleszórjuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük,
a vége felé evőkanalanként a porcukrot is hozzáadjuk, majd óvatos mozdulatokkal - nehogy összetörjön - az előzőekbe forgatjuk. Végül sütőpapírral
bélelt vagy kivajazott és be-lisztezett gáztepsibe
simítjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal
(180 °C, légkeveréses sütőben 165 °C) 16-17 perc
alatt megsütjük. Azon melegében feltekerjük, így
hagyjuk kihűlni.
A szobahőmérsékleten felengedett gesztenyét a
vajkrémmel és a rummal habosra keverjük. A piskótát kihengergetjük, a gesztenyés krémmel megkenjük, újra föltekerjük, és a hűtőszekrénybe tesszük.
A mázhoz valókat kevergetve 1-2 percig főzzük,
kissé hűlni hagyjuk. A kész tekercset - miután 1-2
szeletet levágtunk belőle - a csokoládés krémmel
körbekenjük, villával megcifrázzuk. A félretett szeleteket is megkenjük a krémmel (félbe is vághatjuk)
és az egész fatörzshöz támasztjuk. Kb. 20 szeletre
vághatjuk.
A végén pedig két igazán kellemesen krémes ital,
hogy a karácsony hangulata teljes legyen!
Tojáslikőr
Hozzávalók: 0, 5l kiváló minőségű vodka, 1 db
vaníliarúd, 6db tojássárga, 5dl tejszín, 30dkg porcukor
Elkészítés: A cukrot a tojássárgájával habosra
keverjük. Közben felforraljuk a tejszínt az összedarabolt vaníliával. A tejszínt gőz fölé helyezzük, és
óvatosan habverővel belekeverjük a cukros tojást.
Ezután levesszük a gőzről, és habosra verjük, majd
kis adagokban hozzákeverjük a vodkát. Addig kevergetjük, amíg ki nem hűl. Selymes ízű, krémes
italt kapunk.
Karácsonyi puncs
Hozzávalók: 2 citrom, 2 narancs, 2 szem csillagánizs, 1 rúd vanília, 1 rúd fahéj, szegfűszeg, 125 gr
fehér kandiscukor, jó minőségű rum/whisky
2 citrom, 2 narancs héját egészen vékony csíkokban lehámozni, levüket kifacsarni, 2 szem csillagánizzsal, 1 rúd apróra vágott vaníliával, 1 rúd fahéjjal, pár szem szegfűszeggel, 125 gramm fehér (sötét
is jó kandiscukorral befőttesüvegbe tenni és felönteni annyi, rummal (v. whiskyvel), hogy bőven ellepje. 14 napig állni hagyni, addig feloldódik a cukor
és a szesz átveszi az aromákat. Csészékbe tölteni és
1:4 vagy 1:5 arányban lobogó forró vízzel hígítani.
(Minél jobb minőségű a rum, annál finomabb lesz a
puncs, de kommerszből sem rossz.) Ha kifogyott az
ital, citrom-, narancslével és rummal megint fel lehet tölteni pár alkalommal, amíg a fűszerek bírják


„Mi állhat az uszodaépítés
leállítása mögött?’’

Fenti címet városunk új polgármestere adta a
Füzesabonyi Híradó novemberi számában megjelent cikkének. Közel egy oldalon magyarázta e
negatív - a lakosság nagy részét felháborító - döntés okait. Úgy gondolom, a valós indokot viszont
sajnos elhallgatta!
Említést tesz pl. a konvergencia program várható jövő évi negatív hatásairól. Véleményem
szerint is további megvonásokra számíthatnak
az önkormányzatok, de ez gyakorlatilag már
tendencia, hiszen évről-évre tapasztalhattuk ezt a
folyamatot a költségvetés tervezésekor.
Polgármester asszony - talán szándékosan
- továbbra sem jól értelmezi az uszoda építésére
elnyert, de az új testület által azonnal elutasított
600 millió forint felhasználásáról szóló pályázati
feltételeket. Mivel ez egy címzett állami támogatás volt, így ezt az állam előre finanszírozta volna, tehát Füzesabonynak a kiírás alapján csupán a
saját önerejét kellene biztosítani, ami durván 100
millió forint és ez a forrás pedig biztosítható lenne többek között pár használaton kívüli ingatlan
értékesítése révén néhány pénzügyi átcsoportosítás mellett.
A Laminé által utolsó bekezdésében leírtak
alapján egyértelmű, hogy globálisan nem igazán
látja át a város gazdálkodását és az abban rejlő
összefüggéseket, vagy ha mégis, akkor azt - talán
nem véletlenül - nagyon jól titkolja. Gondolok itt
többek között arra, ahogy játszik a milliós nagyságrendű számokkal. Meg kívánom jegyezni,
hogy a polgármester asszony részéről a „túró
rudis” hasonlata révén megközelített szegényebb
szülőknek pont egy ilyen uszoda jelenthetné szinte
az egyetlen esélyt arra, hogy gyermekük helyben,
az ott megtartott testnevelés órákon, természetesen ingyen igénybe vehető szolgáltatásai révén
megtanulhasson úszni és legalább e tekintetben,
ne szenvedjen hátrányt társaival szemben. Most
az új, jobb oldali testület leginkább éppen a lakosság szerényebb anyagiakkal bíró rétegét fosztotta
meg ettől a lehetőségtől, hiszen Ők valóban nem
mehetnek Egerbe a Bitskeybe úszni. De városunk
és térségének azt a részét is negatívan érinti a beruházás leállítása, akik egészségük megóvása,
valamint az úszás - mint sport - szeretete miatt
így a jövőben is Egerbe, vagy épp Mezőkövesdre kénytelenek ellátogatni úszni, hiszen helyben
ezt az új Önkormányzat jóvoltából továbbra sem
tehetik meg!
A „mi uszodánk” sem a kivitelezése alatt, sem
pedig a működése során nem veszélyeztette volna városunk gazdálkodását, a szociális segélyeket
és a helyi adókat meg végképp nem érintené, hacsak más okból nem akarják azokat egyébként is


változtatni városunk új képviselői.
A volt önkormányzati testületek – összetételüktől függetlenül - eddig még mindig biztosították a fejlesztések mellett a
város intézményeinek működését, így pl. az óvodák és az
iskolák fűtését, erre még valószínűleg polgármester asszony
- mint volt intézményvezető
– is emlékszik. Az már viszont
több mint elgondolkodtató,
hogy ilyen az új testület fejében egyáltalán felmerült!
Véleményem szerint pénzügyi szempontból is nagyot
hibázott az új Tisztelt Testület! Többünk 12-15
évi ez irányú munkájának, pozitív hozzáállásának köszönhetően sikerült elérni a városi szinten
párját ritkító volumenű vagyon-gyarapodást. 100
millió forint forrás biztosítása mellett 700 millió forintot sikerült e pályázat elnyerése révén
elérnünk, tehát 600 millió forinttal gazdagodott
a város és lakossága mindaddig, amíg e negatív
döntése eredményeként az október 1.-jén megválasztott jobb oldali koalíció nem vette azt el a
várostól! A vagyonvesztés okozásán túl egy álom
beteljesülésétől, valamint az egészségesebb életvitel lehetőségétől fosztotta meg az új képviselő
testület Füzesabony lakosságát, hiszen ezt jelenthette volna az USZODA!
Ha hasonló gondolkodás jellemezte volna a
„nagy elődöket” is, akkor most nem lenne például Egészségügyi Központja, Sportcsarnoka,
szennyvízhálózata Füzesabonynak!
A leírtak nem csupán a volt pénzügyi bizottság
elnökének szubjektív véleményét tükrözik. Az
egyesületünk által készített kérdőívekre adott válaszok, valamint a lakosság jelentős részéről történő megkeresések is a fentiekben megfogalmazott
állításokat támasztják alá. Ki – ki vérmérséklete
szerint megdöbbent, vagy épp felháborodott az
új Önkormányzat uszoda beruházás leállításáról
hozott döntése kapcsán. Sokan politikai okokat

is vélnek felfedezni a
háttérben. Ebben én nem
kívánok állást foglalni,
de azt ismételten leszögezem (mint ahogy több
sajtó-orgánum hasábjain
is megtettem már), hogy
a Laminé Antal Éva szájából elhangzott indokok
sok esetben nem fedik véleményem szerint a teljes
valóságot és az igazságot!
Vajon ki tudja, miért? „Az igazság odaát van!”

Wenczel Árpád
A pénzügyi bizottság volt elnöke

Részletek a HEVES MEGYEI HÍRLAP 2006.
december 9-én megjelent cikkéből:

Kitehetnék a
„Megtelt” táblát

Hatvanban alig másfél éve nyílt meg
a létesítmény, s máris a bővítésen gondolkodnak.
Mindennap kitehetnénk a „Megtelt”
táblát - mondja Gál Erzsébet, a Városüzemeltető Kht. vezetője. - A látogatottságunk napi 220 fő, s ahogy romlik az
idő, ez még magasabb lesz. A szolgáltatások iránti igény is egyre szélesedik,
ezért hamarosan nagyobb szaunát kell
építeni. ….. Gál Erzsébet elmondta azt
is, hogy az uszoda működése rentábilis. Bevételeiket a szolgáltatásokból is
gyarapítják. Bevezették többek között
a babaúszást, amelynek keretében harminc, 3-8 hónapos csecsemű barátkozik
a folyékony közeggel. Azt sajnos nem
sikerült megvalósítani, hogy társadalombiztosítási támogatással gyógytorna
is működjön a medencében, de orvosi
beutalóval napi egy órában lehetőség
nyílik egészségügyi úszásra. (szerző:
Tari Ottó)
Pedig Hatvanban strand is van…
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Elúszott az uszoda
– avagy: marad pénz Túró Rudira!..
De mit szól ehhez a város?

November-december hónapban kampányszerűen telefonon és személyesen is „szondáztattuk” városunk lakóit az uszoda üggyel
kapcsolatban. Jobban mondva kíváncsiak
voltunk, hogy mit szól a lakosság a kialakult
helyzethez, illetve mennyire tájékozott az
üggyel kapcsolatban. Szerény véleményem
szerint ugyanis azok a „tűzközeli” városanyák és atyák sem rendelkeznek megfelelő
információval, akik döntöttek!
Értem ez alatt a régi és az új testület tagjait
is. Ugyanis, ha a régi testület megfelelő, kielégítő információkkal rendelkezett az ügygyel kapcsolatban, akkor azt miért nem adta
az újak tudomására? Az újak, meg, ha érthető módon még nem gyakorlottak, és kevés
idő is állt rendelkezésükre a sokat emlegetett
HATÁSTANULMÁNY elkészítésére, miért
nem kérdeztek a régiektől, miért nem folytattak párbeszédet? Itt most a dölyfösséget, a
kivagyiságot félre kell tenni! A város érdeke
a fontos! Nem a párthovatartozás... (Persze a
helyi választásokon sem a pártszínek döntötték el az eredményt...)
Az ÖFE úgy gondolta, hogy kíváncsi a
városlakók véleményére is, nemre, korra,
párthovatartozásra való tekintet nélkül. Így
két alkalommal utcai kampány keretén belül
érdeklődtünk, illetve folyamatosan ment a
telefonos kérdezés is. Természetesen akadtak emberek, akik mikor meghallották a
kérdéseket, vagy lecsapták a telefont, vagy
gyorsan arrébb siettek. A többség azonban
szívesen válaszolt, néha indulatoktól túlfűtötten mondta el az ezzel kapcsolatos véleményét. Megtisztelő válaszaikat ezúton is
köszönjük!
A kérdőívet névtelenül lehetett kitölteni.
A kérdések a következők voltak:
Neme: ___ Kora: ___
Legmagasabb iskolai végzettsége: __
1. Hallott-e arról, hogy Füzesabony város
több mint fél milliárd forint állami támogatást nyert még a tavalyi évben, mely címzett
támogatás, és egy uszoda megépítésére kell
felhasználnunk?
A) igen		
B) nem
2. Ön szerint szüksége van-e Füzesabonynak és kistérségének egy modern uszodára,
hogy gyermekeink úszásoktatását, és a lakosság sportolási és egészségmegőrzési igényeit helyben elégíthesse ki?
A) igen		
B) nem
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3. Értesült-e arról a hírről, hogy városunk új képviselő-testülete visszautasította
az állami támogatást, leállította az uszodaépítési projektet?
A) igen		
B) nem
4. Mit szól a 600 millió Ft állami támogatás visszautasításához, illetve ahhoz, hogy
mégsem épül meg az uszoda Füzesabonyban?
A) elhibázott döntés volt
B) helyesen döntött az új testület
5. Szeretné-e ezzel kapcsolatos véleményét egy tiltakozó petíció aláírásával érvényre juttatni?
A) igen		
B) nem
A kérdőívet 703 fővel sikerült felvenni.
Ez a városunk szavazóképes társadalmának
~ 10,38%-a. Szerettük volna, ha a felmérés
reprezentatív lesz, de nem sikerült a véletlenszerű mintavéttel modellálni településünk szavazóképes lakosság-összetételét.
Azt azonban elmondhatom, hogy nagyjából
a reprezentatívhez közelire sikeredett!
A bennünket válaszaikkal megtisztelők
29,44%-a rendelkezett 8 általános, vagy
attól kevesebb végzettséggel, 43,73%-uk
középiskolával, érettségivel, 26,82% diplomás volt. A „megszondáztatottak” közül
91,83% életvitelszerűen Füzesabonyban
él, míg 8,16% a kistérség, ill. Eger lakója
volt. Az adatok magukért beszélnek:
A válaszolók 60,34 %-a volt nő, 39,65%
pedig férfi. Kormegoszlás szerint: 26,82% 18-30év közötti, 53,06% 41-60 év közötti és
a válaszaikkal bennünket megtisztelők közül
20,11% már a 61. életévét is betöltötte.
Az 1)-es kérdésre 94,16% igennel felelt,
tehát sokan hallottak az állami támogatás
megítéléséről, ami viszont meglepő volt számomra, az az, hogy 5,83% nemmel felelt,
vagyis nem hallott arról, hogy állami pénzen
épült volna az uszoda.
A 2)-es kérdésre 97,08% adott igen-

lő választ, vagyis a megkérdezettek döntő
többsége gondolja úgy, hogy szüksége van
Füzesabonynak és kistérségének egy modern
uszodára, hogy gyermekeinket ne Egerbe,
Mezőkövesdre, Tiszafüredre kelljen behordanunk úszótanfolyamokra és csak 2,91%
gondolta azt, hogy egyáltalán nincs szükség
egy ilyen létesítmény felépítésére.
A 3)-as kérdésre nemmel felelők döbbentettek meg leginkább! A hatalmas sajtóvisszhang ellenére is 9,32% nemet mondott, tehát ennyien nem hallottak arról, hogy a képviselő-testület leállította a projektet. 90,67%
azonban igennel válaszolt.
A 4)-es kérdésre a megkérdezettek
5,83%-a egyáltalán nem válaszolt, mivel
úgy ítélte meg, nem rendelkezik a döntéshez elegendő információval! Az erre a kérdésre válaszolók (összesen 683 fő) közül
95,33% gondolja úgy, hogy nagyot hibázott az új testület nemleges döntésével és
4,66% egyetért a városanyákkal, atyákkal,
és helyes döntésnek ítélte a leállítást!
Helyesen döntött a képviselő-testület?
Igen: 4,39%
Nem tudja: 5,83%

Nem: 89,78%

Az 5)-ös kérdés feltételekor azt szerettük volna megtudni, hogy valóban létezike a lakosság részéről egy igény arra, hogy
nevesítve készüljön el egy petíció, amiben
jelezzük a Tisztelet Testület felé a városlakók nemtetszését! 89,21% vállalná nevével
is a véleményét, tehát mondott igent, míg
10,75% nem írná alá a petíció.
Aláírásával vállalná véleményét?
Nem: 10,75%

Szükség van-e uszodára Füzesabonyban?
Nincs szükség: 2,91%
Igen: 89,21%

Igen: 97,08%

Ebből tehát kiderült számunkra, hogy
mint civil kontrollnak, foglalkoznunk kell
továbbra is az uszodával... Vagyis: folyt.
köv.!
-mörö-



AKTUÁLIS

Ebben a rovatunkban olyan témákkal kívánunk foglalkozni, amelyek a közvélemény
jelentős részét foglalkoztatják. Ilyen történet például az uszoda, de ezt külön írásban
taglaljuk.
Az új Önkormányzat beígért költségtakarékosabb működése is sokak számára
igen nagy kérdés. Igaz, az alpolgármester illetményét az elnöki tiszteletdíj mértékében
határozták meg és kettővel csökkent a bizottságok száma is. Ugyanakkor minden
bizottság létszámát 7 főre emelték, valamint
létrehoztak egy 5 fős fizetett tanácsnoki csapatot és egy szintén nem ingyen munkálkodó tanácsadói csoportot. Akkor hol itt az új
testület által vállalt több milliós megtakarítás? De szintén megkérdőjelezhető a pénzügyi eredményessége a hivatali és részben
intézményi összevonásoknak is. Így a teljesség igénye nélkül gondolhatunk például a
Városüzemeltetés és az Építési Iroda, vagy
a Pénzügyi- és Könyvelő Irodák jövőbeni
fúzióján túl az egyéb, több személy munkahelyét negatívan érintő átszervezésekre, irodák megszüntetésére, más formában történő
további működtetésére és még sok-sok nyitott kérdésre! Nem véletlen, hogy a város
polgárai körében többen egy – Füzesabony
történetében talán példátlan mértékű, ember emlékezet óta nem tapasztalt – politikai
tisztogatásról beszélnek és sokak szerint
beigazolódni látszik a választási kampány
során a jobb oldal részéről elhíresült „halál
lista’’ létezése is. Sokan tesznek arról is em-

Tisztelt Olvasó!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület saj-

tóorgánuma – a Füzesabonyi Krónika - terveink szerint negyedévente jelenik majd meg és
remélhetőleg városunk minden lakójához el is
jut.
Egy újság megjelentetése bizony nem kis
anyagi hátteret feltételez. Civil szervezetünk
nem rég alakult, ezért anyagiak tekintetében
külső segítség nélkül még nehezen tudja finanszírozni egy kiadvány rendszeres kiadását.
Szeretnénk, ha többen segítenék ez irányú
törekvéseinket, azt, hogy az eltervezett lapszámok megjelenhessenek. Ezért bizonyos
mennyiségű terjedelmet felkínálunk elsősorban
településünk vállalkozóinak hirdetésük megjelentetése céljából. Örömünkre szolgálna, ha a
helyi kiadványunkban minél többen reklámoznák szolgáltatásukat, vállalkozásukat! Így kettős célt érnek el, hiszen egyrészt népszerűsíthetik tevékenységüket, másrészt pedig támogatják
a Füzesabonyi Krónika megjelenését!
Kidolgoztunk egy hirdetési tarifarendszert
az alábbiak szerint:
Az újságban egyszínű reklámfelületek vásárolhatók meg, különböző méretben, természetesen különféle áron. A közölt árak egyszeri
megjelenést feltételeznek!


lítést, hogy bár településünk 6394 szavazatra
jogosult polgára közül 27,6% (1764 fő) Laminé Antal Éva polgármester asszonyra adta
le voksát október 01-jén, azonban 72,4%
(4630 fő) nem-, illetve nem őrá szavazott.
Így hát például a fentiekben leírt nagy horderejű döntések előtt (ezt főként az uszoda beruházás leállítására értik) nem ártott volna
az új városvezetésnek az ő - vagyis a többség
- véleményét is kikérni.
Egyesületünk nem ért egyet azzal, hogy
az új testület a lakosság megkérdezése nélkül az uszoda építését meghiusítja és az
elnyert 600 millió forintról lemond! Véleményünk szerint e döntésével városunk új,
jobb oldali vezetése az úszósport és az ez
irányú egészség megőrzés terén, illetve gazdasági szempontból az így okozott jelentős
vagyonvesztés révén, valamint a gimnázium
környékének építészeti, esztétikai vonalon
elérhető fejlesztésének meghiúsításának
okából súlyosan megkárosította Füzesabonyt
és annak polgárait.
A hatékonyabb működésre fogott átszervezésekkel, létszámcsökkentésekkel kapcsolatosan is komoly aggályaink vannak,
azonban e témákban egyenlőre nem kívánunk állást foglalni, mivel jelenleg nem rendelkezünk e téren elégséges információkkal.
Lehetőségeinkhez mérten próbálunk utána
járni a részleteknek és a következő számunkban beszámolunk ennek eredményeiről is.
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

- 184x260 mm-es, teljes oldal méretű hirdetés
23 000 Ft
bruttó: 		
- 184x130 mm-es, fél oldal méretű hirdetés
13 000 Ft
bruttó:			
- 92x130 mm-es, negyed oldalas méretű hir7 000 Ft
detés bruttó:		
- 92x65 mm-es méretű hirdetés bruttó: 5 000 Ft
Lehetőséget biztosítunk „reklámkizárólagosságra” is, ami azt jelenti, hogy az adott lapszámban az adott hirdetésén kívül más hirdetés
nem jelenik meg. Ennek az ára a választott méretű hirdetésen kívül plusz 20 000 Ft.
Kérjük, vegye fel szerkesztőségünkkel a
kapcsolatot, amennyiben felkeltette érdeklődését a felkínált lehetőségek valamelyike!
Hirdetését feladhatja személyesen minden
hétköznap 08-16 óra között a Piac téren, az
Arany János u. 10. szám alatt található Papírírószer boltban Szekeres Jánosnénál.

Tisztelt
Polgármester
asszony!

Szomorúan vettem tudomásul, hogy ismét
nem teljesült egy álmom. Nem épül fel az
uszoda. Szerettem volna reggelente, munka
előtt úszni egy fél órát, hogy ne a leszázalékoltak táborát növeljem, hogy szakszerűen
fejezzem ki magamat: a munkaerő piacon
maradhassak még néhány évig.
A pénzem is kevés, meg az időm is, hogy
az egri uszodába tudjak járni rendszeresen.
De még szomorúbb vagyok azért, hogy sok
- sok füzesabonyi gyermeknek nem adatik
meg, hogy megtapasztalja a vízisportok
örömét.
Ez az a sport, ami kíméletesen mozdít
meg minden izmot. Úszhat fiatal és aggastyán, még az is, aki már alig tud mozogni.
Csak az nem, aki nem tanult meg úszni, és
akinek nincs hol úszni, mert rossz anyagi
helyzete miatt, vagy azért mert már az utazás is nehezére esik, nem tud elmenni az
„elegáns Bitskey uszodába”.
A településen valóban sokfélét mondanak arról, hogy miért nem akarja a jelenlegi testület, hogy felépüljön az uszoda.
Erről, mivel már mindenki beszéli, minek
írjak. De mást is beszélnek, amit Önök nem
akarnak meghallani. Ha odafigyelnének a
város polgáraira, már elkezdődött volna
az uszoda építésének előkészítése.
A pénz sem lehet olyan akadály, mint
ahogy ezt Önöktől halottuk, hisz most
olyan hírek vannak a városban, hogy
végkielégítésre és felmentésre igencsak
sok pénzt kívánnak kifizetni a város adóforintjaiból. Vajon erre honnan csoportosítanak át pénzt? Talán nem fognak
fűteni az iskolában vagy az óvodában?
Esetleg Önök ülnek majd téli kabátban a hivatalban?
Az ilyen horderejű döntések meghozatala nem egyedül az Önök tiszte, hisz
nem a város van a testületért, hanem a
testület a városért.
Egy füzesabonyi polgár

A szerkesztőség

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület kiadványa.
Az egyesület címe: 3390 Füzesabony Pacsirta u 54/A.
e-mail: fuzeskronika@citromail.hu,
személyesen: Papír-írószer bolt (Arany J. u. 10.)
Felelős Kiadó: Wenczel Árpád, az egyesület elnöke.
Felelős szerkesztő: Márkus Róbert Zsolt.
Tördelés: Tompa Tamás Nyomda: Regiocon Kft.
2006. DECEMBER

