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Blahó István
Kedves Pista!
Mély megrendüléssel vettük tudomásul a
szomorú hírt, hogy március 3.-án szombaton váratlanul itt hagytál bennünket!
Közel négy évtizede, mióta Füzesabonyban élsz, munkád és egyéniséged
révén fáradhatatlanul a településért éltél,
munkálkodtál. A helyi közélet aktív részese voltál. A rendszerváltás előtt a Mátravidéki Fémművek Füzesabonyi Gyárának
üzemvezetőjeként, majd 10 évig igazgatójaként tevékenykedtél, de emellett tanácstagként, 1990-től pedig folyamatosan egészen ez idáig Füzesabony Város
Önkormányzatának képviselőjeként, ezen
belül 1998 -2006 között alpolgármesterként dolgoztál. Lelkiismeretesen, alapos
tudásod legjavát adva szolgáltad a város
érdekeit nem csak szűkebb pátriánkban,
hiszen 1994-től két cikluson keresztül a
Heves Megyei Közgyűlésben is, a megye
érdekein túl, sokat lobbiztál Füzesabonyért. Nevedet mindvégig elvégzett munkád fémjelezte. Tiszteltünk azért is, mert a
változások ellenére - sokakkal ellentétben
- kitartottál elveid mellett, szerencsédre
ebben mindvégig mögötted állt megértő
feleséged és két lányod. Számos ember
gondján enyhítettél a Demokrata LIGA
szakszervezetben betöltött tisztséged révén is. A városunkban mindenki ismert,
hiszen Te voltál az, aki a legegyszerűbb
emberektől kezdve bárkinek és bármikor a
segítségére voltál, ezt valójában egy szolgálatnak tekintetted. Egész életed során
sportos, egészséges életmódot folytattál,
kevés szabadidődben szívesen futottál. Ennek is köszönhetted, hogy kivételes fizikai
és szellemi erővel bírtál. Ugyan a politika
terén voltak nézetbeli különbségek közöttünk, és természetesen munkánk során is
adódtak esetenként vitáink, Te azonban
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túllépve ezeken képes voltál a másik véleményét is elfogadni, ha meggyőződtél
annak jogosságáról. Amennyiben viszont
úgy láttad helyesnek, a végsőkig kitartottál
elképzeléseid mellett és végzettségedhez
híven mérnöki pontossággal kidolgozott
stratégiával, tényekkel, precízen kidolgozott érveiddel harcoltál igazadért. Ha kellett, tudtál megbocsátani. A másikban Te
sosem az ellenséget, hanem mindig az embert nézted. Sok nemes dolgot tanultunk
Tőled és a jövőben is számítottunk volna
Rád, tapasztalatodra, hisz ettől a ciklustól immár az egyetlen rendszerváltás óta
folyamatosan megválasztott képviselője,
politikusa lettél városunknak. Nagyon sok

relte cselekedeteidet. Nyeltél egy nagyot
és tetted tovább a dolgodat, mintha misem
történt volna. Te egy ilyen EMBER voltál!
Már csak ezért is többen aggódva figyeltük, hogy az utóbbi időben a folyamatosan érő rengeteg stressz mintha kezdene
kissé megviselni, de bíztunk abban, hogy
ez csupán egy átmeneti állapot, hiszen a
Te erős szervezeted, akaratod, kitartásod
életed során a nehéz pillanatokban a legtöbbször leküzdték az estlegesen előtted
felmerülő nehézségeket, akadályokat.
Szinte hihetetlen, hogy jól ismert alakod városunk utcáin nem tűnik fel többé.
Az itt élők mindig számíthattak Rád, a
bajba jutott emberek bármikor fordulhattak Hozzád tanácsért, sosem voltál elutasító, Neked mindenkihez volt egy-egy
jó szavad. Első és a kegyetlen sors révén
egyben utolsó eset is földi életedben, hogy
akaratod ellenére most az egyszer mégis
cserbenhagytál minket – váratlanul, köszönés nélkül mentél el közülünk – sajnos
örökre!
Pista! Valamennyi füzesabonyi tisztelőd nevében búcsúzunk Tőled, emlékedet,
amíg élünk, tiszta lelkiismerettel megőrizzük! Nyugodjál békében!
Gulyás László

volt polgármester

teher nehezedett a válladra, de Te sosem
panaszkodtál. Fegyelmezetten tűrted az
esetleges személyedet ért támadásokat is,
sosem vágtál vissza, a bosszú sosem vezé-

Wenczel Árpád

a pénzügyi biz.volt elnöke
az ÖFE elnöke

A tisztelők kegyeletüket leróhatják március 12.-én hétfőig gyertyagyújtással és egy
szál virággal a Házasságkötő Terem előtti
téren felállított kegyhelyen, ahol a március 12.-én 16 órától tartandó megemlékezésen vehetnek végső búcsút a megjelentek városunk felejthetetlen halottjától
- Blahó Istvántól.
Gyújtsunk gyertyát,
hozzunk egy szál virágot!

Utolsó interjú Blahó Istvánnal
(1. rész)

Városunk életében jelentős további fejlődést eredményezhet, hogy az amerikai járműalkatrész-gyártó Modine
Manufacturing Company bejelentése
alapján 12 millió dolláros – 2,36 milliárd forintos – zöldmezős beruházásba
kezd hamarosan Füzesabonyban. A közel 8000 négyzetméteres üzemben várhatóan 2008. második negyedévében
kezdődhet a termelés. Elsődlegesen
nehézgépjárművekhez való alumínium hőcserélő berendezések készülnek
majd a volt vásártér területén. Ezzel
összességében közel 400 új munkahely képződik térségünkben.
Mint azt tudhatja a Tisztelt Olvasó,
még a volt Önkormányzat működése
során kezdődtek meg a Modine-vel a
tárgyalások 2005.03.09.-én, melynek
eredményeként már 2006.-ra konkrét
vételi ajánlat érkezett a volt vásárterünkre. Ez az összeg lett volna többek
között az akkori elképzelések szerint
az uszoda beruházás városunkat terhelő önrésze. Szerencsére ez a beruházás
zöld utat kapott az új képviselő testülettől is, nem úgy, mint az uszoda.
A tárgyalás menetének részleteiről
Blahó István képviselő úr exkluzív interjút adott a Füzes Krónikának február

21.-én. Ő volt ugyanis a volt képviselő
testület részéről véleményem szerint az
a személy, aki e beruházás sikeréért a
legtöbbet tette és így nála pontosabb
információkkal senki nem rendelkezik
– rendelkezett. A szóban elmondottakon túl két oldalas írásbeli tájékoztatást
bocsátott rendelkezésünkre azon részletekről, melyek ilyen mindenre kiterjedő alapossággal tudomásunk szerint
még sehol nem kerültek publikálásra.
Éppen ezért kértem Tőle, hogy lehetőleg még egy pár hónapig hasonló formában másnak ne nyilatkozzon, hiszen
a következő számunkban tervezzük
– terveztük közölni a teljes anyagot.
2007. 02. 24.-én e.mailban az alábbi
választ adta:
„Kedves Árpád! Rendben van, hozzájárulok a közléshez, és másnak nem
adok ilyen részletességű tájékoztatást.
Üdvözöllek: Blahó István”
Ekkor még egyikünk sem sejtette,
hogy ezt a hozzájárulását egy életre
adja. Nyilatkozatát, mely a kegyetlen
sors révén már pótolhatatlan, várhatóan júniusban megjelenő számunkban
fogjuk közölni az Utolsó Interjú 2.
részében.
-W.Á.-

Új év, megújult Krónika
Reményeink szerint sokan várták már az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület ez
évi első, megújult kiadványát, amit most
a kezében tart a Tisztelt Olvasó. A Krónikának is köszönhetően foglalkozott egyesületünkkel az országos
és a megyei sajtó, illetve
az éteren keresztül több
rádió csatorna. Csupán
a helyi Városi Televízió
nem tartott bennünket
és
tevékenységünket
igazán
hírértékűnek,
bár januárban néhány
perc erejéig Ők is említést tettek rólunk. Ellenben városunk önkormányzatának megújult
időszaki tájékoztatója
- a Hírmondó - kiemelt
figyelmet szentelt nekünk, a Kormány és a volt Testület kritizálása mellett. Sajnos ezt pont Farkas
István képviselő úr révén tette, aki a tőle
megszokott gúnyos, lekezelő stílusban támadta egy olvasói levél kapcsán annak az


íróját, valamint kiadványunkat és egyben
Egyesületünket. A sok igaztalan vád és
gyanúsítgatás mellett azért szenzációval
is szolgált soraiban, hisz míg az őszi választások során még 300-400 milliós hátra hagyott költségvetési
hiánnyal vádolta a jobb
oldali koalíció a volt
testületet, addig Farkas
úr már ehhez képest
„csupán” 100 millióról
írt. Hogy az Ő szavait
idézzem, „most hazudnak, vagy akkor hazudtak az urak”? Többünk
véleménye, hogy míg az
Önkormányzat hivatalos lapjának pártállástól
függetlenül Füzesabony
minden lakosához illene
pozitívan szólnia, addig
sajnos az első két szám hangvétele alapján igencsak egyoldalúan közelített meg
néhány dolgot, gyakorta sértően kritizálva a Kormányon és a volt helyi Testületen
túl adott esetben Egyesületünket is.

Beharangozó
A következő számunkban kívánunk beszámolni az uszoda beruházásának leállítása révén elindult aláírásgyűjtés eredményéről és annak részleteiről. Terveink
szerint az új testület első költségvetését is
kielemezzük pénzügyi szakértők bevonása révén. Közöljük az anyagtorlódás miatt
kimaradt 2007.02.26.-án megtartott közmeghallgatásról készített összefoglalónkat. Szeretnénk több olyan titokról a leplet lerántani, ami véleményünk szerint a
lakosságra is tartozik, azonban a jelenlegi
városvezetés mégis mélyen hallgat ezekről. A helyi karate sikereiről további információkkal kívánunk szolgálni, és tájékoztatjuk Önöket egyesületünk első félévi
működéséről, tevékenységéről és további
céljairól. Természetesen várjuk a továbbiakban is leveleiket, észrevételeiket is!
-W.Á.-

Karate
A Yamato Dojo Kyokushin Karate Sport Egyesületének vezetőjétől,
Szedlák Endrétől kaptuk a hírt:
Február végén Szolnokon egy nemzetközi kupán vettek részt Ficsor Norbert, Szilágyi Zoltán és Csajbók Roland képviseletében.
Megjelenésünk után nem sokkal
(március 24-én) Szentesen rendezik
meg a gyermekek számára Diákolimpia, felnőttek részére Európa Kupa
nemzetközi versenyüket a sportágban,
ahol az egyesület ~20 fővel vesz részt!
Az eredményekről következő lapszámunkban hírt adunk! Eredményes
felkészülést, sikeres szereplést kívánunk!
Ettől függetlenül az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében üdvözlöm
önkormányzatunk megújult időszaki tájékoztatóját, és sikeres munkát kívánok a
lap készítői számára!
Az újesztendőre egyesületünk is módosított – részben az Önök visszajelzései
alapján – kiadványunk címén, küllemén
és stílusán, remélhetően sokak megelégedésére. Így a címlapon ezúttal már a
Füzes Krónika cirádás betűit olvashatja
a Tisztelt Olvasó ezúttal fekete színben,
mivel sokakkal együtt az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület, illetve a Füzes
Krónika is gyászolja a nem rég elhunyt
Blahó Istvánt, városunk kiemelkedő közéleti személyiségét.
Wenczel Árpád
felelős szerkesztő
2007. MÁRCIUS

A mi szemetünkkel
mi lesz?
Mindenki hallott, a Németországból hozzánk érkező szemétről. De mit is kaptunk
valójában? Szemetet vagy hulladékot és
mit kezdjünk vele, hiszen a saját szemetünk is kertjeink végét díszíti, rosszabb
esetben az autópálya mellett vagy a vasúti
sínek mellett láthatjuk viszont.
Megállapítást nyert az a tény, hogy ebben az esetben nem működik az anyagok
körforgása, tehát a szemétből nem lesz
újból kiindulási anyag. Magyarországon
évente 21m3 szilárd állapotú háztartási
hulladék keletkezik (kb: 4,3 tonna), ebből kiderül, hogy minden lakosra több
száz tonna háziszemét termelés jut. Ezt
valahogyan el kell szállítani a háztartásokból, rendszeres hulladékgyűjtésbe a
háztartások 80-85%-a van bekapcsolva.
Az elszállított hulladék egy részét hulladékégetőkbe, lerakókra viszik és csupán
3%-át hasznosítják újra. Mi a környezetért felelős emberként várjuk „a gyűtőszigeteket” ahová a műanyag, üveg, stb.
hulladék szelektálását végezhetjük.
Füzesabonyba erre az évre ígérik 8
„gyűjtősziget” létre hozását, és a műanyag – kerekes kukák kiszállítását. A
szelektív hulladék gyűjtősziget: a háztartásokban képződött újra hasznosítható
hulladékok számára készül el, pl.: üvegek (zöld, fehér), műanyagok, papír. 4-4
„sziget” lesz a város é-i, ill. d-i részén.

Civil fórum volt
városunkban
2007. február 14.-én a Közösségi
Házban a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központ szervezésében civil
fórum megtartására került sor, melynek több helyi és térségi civil szervezet között egyesületünk is aktív
részese volt. A jól sikerült rendezvényen a megjelent polgármesterek
és képviselők megismerkedhettek
az előadók elképzeléseiről a „Partnerség a helyi önkormányzatok és a
civil szervezetek között”-i témakör
vonatkozásában. Reméljük, lesz még
folytatás e téren!
-W.Á.-

2007. MÁRCIUS

[A telepi részen: Béke tér (iskola);
sütőüzem; Foci pálya; Kis templom.
A falusi részen: Hunyadi u. – Baross
u. sarka; Busz pályaudvar környéke;
MHSZ előtti tér. Ezt az előző testület gondolta így.] Amíg megkapjuk
a kukáinkat több kérdés felmerülhet
bennünk. Miért nincs 60 l-es kuka,
csak 120 l-es az igénylésnél, ill. miért kell hetente vinni a szemetet? Ez
utóbbi kérdésre a választ a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
Törvény, 213/2001. (XI. 14.) Korm.
Rendelet adja meg. Az egyhetes kuka
szállítást szintén egy Eü. rendelet írja
elő, egészségügyi szempontokra hivatkozva.
Míg megkapjuk új kukáinkat néhány környezetbarát tisztítószer:
- Légfrissítő: Forraljon kis lábasban fahéjdarabokat és szegfűszeget,
majd tegye a fűtőtestre.
- Lefolyótisztító: Öntsön a lefolyóba kb. félcsészényi szódabikarbónát,
majd negyed liter ecetet! 15 percig
hagyja állni, aztán öntsön rá egy kis
forró vizet! Ahhoz, hogy ez a módszer
igazán hatékony legyen legalább minden második héten el kell végezni ezt
a műveletet.
Vigyázzunk környezetünkre, és ne
engedjük gyermekeinket szemetelni
az utcákon, csokis-cukros papír eldobálása az utcán, és mi is segítsünk
azzal, hogy olyan termékeket vásárolunk, ami nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot.

Polgárőrség
Füzesabonyban

Idézet a Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvéből: „A polgárőr mozgalmat az
önkéntesség, a törvényesség, az emberi
jogok messzemenő tiszteletben tartása,
az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás és a politikai semlegesség
jellemzi.”
Régi gondolat és igény volt városunkban, hogy, hasonlóan az ország, és
a kistérség sok más településéhez, a közbiztonság és a jó közérzet érdekében polgárőrség működjön. Ez hol a kellő számú
jelentkező hiányában, hol a nem megfelelő támogatás miatt rendre vágyálom
maradt. Mára azonban valósággá vált! A
megalapítás körüli bábáskodásért Rajna
Kálmán urat külön nagy köszönet illeti!
A Füzesabonyi Polgárőrség enöke: Kalóckai Károly, általános alelnöke: Kása
Pál, alelnökei: Turbucz Gergő és Szabó
György lettek.
Az Egyesület feladat meghatározása
szerint hathatósan kívánja ellátni a közrend védelmét, elősegíteni a bűn-és balesetmegelőzési tevékenységet, karöltve
a rendőrséggel, a lakosságon belüli és
a lakosság és az önkormányzat közötti
kapcsolat erősítését, környezetvédelmi
feladatok felvállalását. Mindezt annak
tudatában, és annak tudatosításával, hogy
Füzesabony város a miénk, nekünk kell
leginkább vigyáznunk rá!
A támogatásért még egyszer köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, Rajna
Kálmánnak és szponzorainknak! Elérhetőségünk: Honlap: polgaror-fuzesabony.
g-portal.hu, Email cím: polgarorseg_fuzesabony@vipmail.hu. Minden érdeklődőt szeretettel várunk sorainkban, ha úgy
gondolja, hajlandó velünk együtt dolgozni, és alkalmasnak érzi magát!

A Pöttömke Alapítvány
jótékonysági bálja
Március 3.-án a Közösségi Házban megrendezésre került a Pöttömke Alapítvány immár 7. jótékonysági bálja. Az est fő szenzációja a Pöttömke Óvoda
Dinnye- és Körte csoportosainak fellépése volt, de nagyszerű élményt nyújtott
az összegyűlt igen népes nézőseregnek a Füzes Táncklub bemutatója, valamint
Náray Erika művésznő színvonalas előadása is. Volt még hastánc, tombola,
finom vacsora és természetesen hajnalig tánc, melyhez a talpalávalót Csuhai
Gábor szolgáltatta. A rendezvényt néhány szerény tombola ajándékkal egyesületünk is támogatta.
Wenczel Árpád



Olvasói levelek

Szerkesztőségünk az olvasói levelekben leírtakkal nem feltétlenül ért egyet, azok
tartalmáért felelősséget nem vállal. Név nélkül írott levelet nem áll módunkban
leközölni, de amennyiben levélírónk kéri, hogy neve az újság hasábjain ne kerüljön nyilvánosságra, akkor annak helyt adunk.		
/ a szerk. /

Az alábbi levél válasz levélírónk részéről Farkas István januári és februári,
a Füzesabonyi Hírmondóban megjelent írására. Ezzel szerkesztőségünk
/ a szerk./
ezt a témát lezártnak tekinti.			

Tisztelt Farkas István Képviselő Úr!

Nagyon örülök, hogy ilyen nagy figyelemmel adózott az általam leírtaknak, csak
azt nem értem, hogy a Füzesabonyi Híradó előző számát, és abban a Polgármester Asszony cikkét miért nem olvasta el? A könyvtárban bizonyára talál belőle
egy példányt, hogy így utólag elolvassa. Bár ebben sem lesz benne az a bizonyos
„szóbeszéd”, csak azt fogja megtudni, hogy erről a Polgármester Asszonyt kell
megkérdeznie (mivel Ő írt erről), s Ön máris a „Nagy Titok” birtokában lesz.
PÉNZ – Milyen érdekes, hogy az egyik állami pénz (600 millió) nem kell Önöknek, a másik viszont igen. Lehet, hogy az az oka, hogy az uszoda alapkövét már
lerakta a baloldal miniszterelnöke, akit az ország lakosságának döntő része megválasztott. Megkérném, hogy ha legközelebb találkozik Orbán Viktor volt miniszterelnök úrral, neki is mondja el okfejtését arról, hogy kinek a dolga és felelőssége
az ország ügyeiben való döntés. Ne uszítgasson állandóan. Mi, a többség, békében
akarunk élni. Ne akarja magát a mi megmentőnknek álcázni. A füzesabonyiak sajnos már tudják, hogy kitől van félni valójuk. Fel tudják ismerni a krumplilevesben
a krumplit!
Önök azért akarnak másik uszodát, hogy másik alapkövet rakhassanak le.
Önöknek semmi sem drága, ha önmaguk tömjénezéséről van szó?
Azt a másik állami pénzt, amit elfogadtak, most arra kívánják felhasználni,
hogy elküldjék azokat, akiket baloldalinak gondolnak. De az is elegendő ehhez,
hogy ha valaki baloldalinak a rokona, családtagja vagy netán megsértette valamikor az önök önérzetét, vagy csak végezte a dolgát. A legnagyobb tudás sem ér fel a
párthovatartozással. Hely kell azoknak, akik vitték választáskor a zászlót. Be kell
váltani az ígéretet. Erre már kell az állami pénz. Itt szeretném konkrét ismereteit
felfrissíteni, az állami pénz is a mi adóforintjainkból gyűlt össze.
Ha Füzesabony csődhelyzetben van, meg kellett volna hagyni a régi szakmailag felkészült dolgozókat, és akkor nem kellett volna annyi tanácsadó! Én ennél az
esetnél érzem, hogy a krumplilevesben megpróbálják álcázni a krumplit!
Kedves Farkas Úr! Újítsa fel ismereteit, olvassa el a mesét! A mese végén a jó
győz. A farkas nem eszi meg Piroskát és a Nagymamát.
A nagymama /név és cím a szerkesztőségben/

Utóirat: Két hír jutott el most hozzám: Meghalt Blahó István, Füzesabony
legjobb alpolgármestere. Siratja az egész város. Hittük Ő erősebb mindnyájunknál. Azért, hogy ennyit dolgozott a városért önzetlenül, sohasem várt hálát,
de azt a hálátlanságot, amit a nyakába zúdítottak, már ő sem tudta elviselni.
Feladta, végleg feladta. Mi akik tudjuk, hogy milyen erőfeszítéseket tett Füzesabonyért, GYÁSZOLJUK. Megkaptam a Füzesabonyi Hírmondót, amiben
Farkas képviselő úr újfent magyarázkodni próbál a füzesabonyi polgároknak.
Ebből úgy érzem, már Ön is érzi, hogy nincs minden rendben Önöknél. Mostantól 14-en fogják megszavazni a költségvetést, bár ez nem jelenti azt, hogy
hibátlan. Csak azt jelenti, hogy ez így kötelező a jobboldalon. /Lásd Megyei
Közgyűlés/.

Nyugdíjasfórum

Előadások hangzanak el szakemberektől a következő témákban:
A nyugdíjasok helyzete az EU-ban
Az idősek esélyegyenlősége az EU-ban
Az EU jelene és jövője az idősek szemével
Az előadások után fórum keretében szakember válaszol a jelenlévők
nyugdíjjal, nyugdíjazással kapcsolatos kérdéseire!
Helyszín: Házasságkötő Terem, Füzesabony, Rákóczi út
Időpont: 2007. 03. 29. 1000 óra
A NYUVE és az ÖFE közös rendezvénye


Tisztelt
Polgármester Asszony!

Örömmel olvastam a Füzesabonyi Híradó decemberi számában a karácsonyi köszöntőjét.
Többek között ezt írja: „Az az ember, aki nem
csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud
teremteni belső világában, saját lelkében és a
maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is.”
Nagyon szép gondolatok, csak az a probléma ezzel, hogy Ön ennek pontosan a fordítottját
teszi. Az a „szék”, amelyben Ön most ül, lehetőséget ad Önnek arra, hogy a hatalmával éljen
(ne visszaéljen), amit igyekszik is kihasználni.
Hogy hiányos ismereteit pótolja, körülbástyázta magát tanácsnokokkal, tanácsadókkal, jogászokkal, akik a munkaidejük jelentős részét
azzal töltik, hogy az önkormányzatnál dolgozó
nemkívánatos személyeket eltávolítsák. Természetesen ezt közpénzen teszik. Karácsonyi
ajándékként elküldtek 23 embert. Az emberség
a legfontosabb, de hogy Önt idézzem: „ A stílus
maga az ember.”
Figyelmébe ajánlom az interneten megtalálható Polgári körök hírlevele 33. számában
a Fidesz - Magyar Polgári Párt Heves Megyei
Választmányának Elnöksége, valamint a Fidesz Füzesabonyi Szervezete közleményének
utolsó mondatait: „Ideje lenne a város lakosai
közérzetének, életkörülményeinek jobbításával és nem az ellenzék megfélemlítésével, ellehetetlenítésével foglalkozni. Mandátumukat
ugyanis nem az ellenfeleikkel való leszámolásra, hanem az építőmunkára kapták.”
Számítástechnikai eszközökre eddig többet
költöttek az új apparátus miatt, mint a megelőző négy évben összesen. Ön és testülete a
füzesabonyiakat a megkérdezésük nélkül megfosztotta 600 millió forinttól. A végkielégítések
mennyibe kerülnek az önkormányzatnak? Szép
díszkivilágítást ígért a városnak az ünnepekre,
nem láttuk. Ezek tények, ha nem így van, cáfolja meg!
Az interneten olvastam a választások előtt az
egyik „feltétlen hívének” a véleményét, mi szerint Füzesabonyban nehéz a dolguk, mert sok a
volt munkásőr, vakok az emberek. A véleményt
nyilvánító valószínűleg elfelejtette, hogy az ő
közeli hozzátartozója is gyarapította annak idején a pártkatonák létszámát. Lehetséges, hogy
vannak a városban sötét foltok, de úgy gondolom, hogy a lakosság nagyobbik részének nem
ez a véleménye, és igenis látunk, látjuk, hogy
Önök mit és hogyan tesznek!
Egy nem vak füzesabonyi lakos
/ név és cím a szerkesztőségben /
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Bagoly mondja...

Észrevétel a polgármesteri sajtóhelyreigazítási kérelemre
Városunk polgármestere a maga és az Önkormányzat nevében sajtó-helyreigazítás
iránti kérelmet juttatott el a decemberi
első számunk vonatkozásában Szerkesztőségünkhöz.
Álláspontunk szerint polgármester
asszony nem volt figyelemmel levele írásakor a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának 36/1994(VI.24.) határozatára, miszerint:
„A szabad véleménynyilvánításhoz
való jog által védett, alkotmányosan nem
büntethető véleménynyilvánítás köre
azonban a közhatalmat gyakorló személyekkel, valamint a közszereplő politikusokkal kapcsolatosan véleménynyilvánítást tekintve tágabb, mint más személyeknél.”
„Az Alkotmánybíróság álláspontja
szerint kiemelkedő alkotmányos érdek az
állami és helyi önkormányzati feladatokat
ellátó szervek és személyek tevékenységének nyilvános bírálhatósága, valamint
az, hogy a polgárok bizonytalanság, megalkuvás, félelem nélkül vehessenek részt
a politikai és társadalmi folyamatokban, a
közéletben.”
Az Önkormányzatnak továbbra is számolnia kell azzal, hogy intézkedéseit,
megnyilatkozásait a település lakói véleményezik, kritikával illetik és azt a sajtó
útján nyilvánosságra hozzák. A Képviselő
Testület tevékenysége nem járhat azzal,
hogy a lakosság tájékoztatása szűkítésre,

illetve megszüntetésre-, míg az esetleges
bírálat pedig elhallgattatásra-, a bíráló pedig megfélemlítésre kerüljön! A sajtó az
ide vonatkozó jogszabályok alapján az
érdekeltek hozzájárulása nélkül is tájékoztatást adhat többek között a képviselő
testület és bizottságai nyilvános üléseiről,
az ott hozott döntésekről. A sajtóközlemények egymással összetartozó részeit
összefüggésükben kell értékelni nem formális, hanem valódi tartalmuk révén. Álláspontunk szerint nem lehet sajtó helyreigazítás alapja például a véleménynyilvánítás, bírálat, politikai nézetek ismertetése, való tény jogi megítélésére vonatkozó
szakmai vita. Polgármester asszonyra,
mint magánszemélyre vonatkozó tényt
egyik cikkünkben sem állítottunk, csupán
véleménynyilvánítást közöltünk az általa
mondottakra. Ez úgy gondoljuk, belefér a
sajtó számára is engedélyezett értékelés,
bírálat, véleménynyilvánítás kategóriájába. Megítélésünk szerint nem állítottunk
valótlan tényt, nem tüntettünk fel hamis
színben senkit és semmit.
A leírt véleményünk fenntartása mellett az alábbiakban közöljük Laminé
Antal Éva polgármester asszony sajtóhelyreigazítási kérelme alapján az abban
foglaltakat teljes terjedelmükben. Egyben
kérjük a Tisztelt Olvasót a szükséges konzekvenciák levonására!

Sajtó helyreigazítás:
„A Füzesabonyi Krónika I. évfolyamának 1. számában, annak hatodik oldalán, az Aktuális nevű rovatában valótlanul
állította a cikk írója, hogy az Önkormányzat létrehozott egy
5 fős tanácsnoki csapatot és egy tanácsadói csoportot.
Ugyanebben a cikkben szintén valótlanul, állította a cikk
írója, hogy az Önkormányzat politikai tisztogatást hajtott
végre egy „halál lista” alapján.
Csakugyan valótlanul állította a cikk írója, hogy az új Önkormányzat súlyosan megkárosította Füzesabonyt és annak
lakosait.”
„A Füzesabonyi Krónika I. évfolyamának 1. számában, annak negyedik oldalán, a „Mi állhat az uszodaépítés leállítása
mögött?” című cikkben valótlanul állította a cikk írója, hogy
a Laminé által 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.
Ugyanebben a cikkben szintén valótlanul, állította a cikk
írója, hogy a „mi uszodánk” sem kivitelezése alatt, sem pedig működése során nem veszélyeztette volna városunk gazdálkodását, a szociális segélyeket és a helyi adókat végképp
nem érintené.”
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Wenczel Árpád
felelős szerkesztő

„...Az Európai Unió és a demokratikus államok fő ismérve az azonos
mércével mérés és az eltérő politikai
álláspontok tiszteletben tartása....”
„...A képviselő-testület megmutatta,
hogy számukra az erőfitogtatás, a hatalommal való visszaélés és a megfélemlítés napi gyakorlattá kezd válni.”
„...Ideje lenne a város lakosai közérzetének, életkörülményeinek jobbításával és nem az ellenzék megfélemlítésével, ellehetetlenítésével foglalkozni. Mandátumukat ugyanis nem
az ellenfeleikkel való leszámolásra,
hanem az építő munkára kapták....”
Idézet a Polgári körök hírlevelének
33. számából (2003. május 17.)
Fidesz - Magyar Polgári Párt Füzesabonyi Szervezete
Nos, a fenti idézet (mely A magyar
helyesírás szabályai c. könyv XI. kiadásának 256-os szabálypontja alapján idéztetett) 2003-ból való. Akkor
még merőben más volt a helyzet városunkban. Azt hiszem, fölösleges
kommentálni a fentieket. Egy kiváló
magyar szólás azonban eszembe jutott! Íme: BAGOLY MONDJA VERÉBNEK, HOGY NAGYFEJŰ!
Aki esetleg nincs tisztában a szólás
jelentésével, az ne legyen lusta fellapozni O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyvének
63. oldalát... érdemes!

Átszervezés,
vagy tisztogatás?

Mint már jeleztük, december és február között Füzesabony
Város Önkormányzatának intézményeiben a rendszerváltás óta még soha nem tapasztalt mértékű adminisztratív
átszervezés történt. Információink szerint ez idő alatt több
mint 20 ember munkaviszonya szűnt meg a Polgármesteri
Hivatalban, valamint a volt Könyvelő Irodában és a Városüzemeltetésnél összességében. A város vezetése feladatátszervezésre-, a lakosság jelentős része pedig politikai
tisztogatásra hivatkozik. Egyesületünk egyebek mellett
kíváncsian várja azon számítások közzétételét, melyből a
város polgárai megtudhatnák, hogy ez a működési struktúraváltás mennyibe kerül településünknek, illetve, hogy mi
fog ezután jobban működni? Vajon ténylegesen hány fővel
lesz kisebb ezek után az apparátus? Tudomásunk szerint
ugyanis nem a leépítettek számával csökken valójában a
Hivatalban dolgozók száma, mert a másik oldalról jelentős
létszámfelvétel történt. Tartunk attól, hogy ennyi tapasztalt
szakember egyidejű lecserélése sok veszélyt rejthet magában, a moráliskérdésekről már nem is beszélve.
-W.Á.

Régi idők forradalma…
Európában 1848 a forradalmak éve
volt. Párizs, Bécs után hazánkat is elérte a változni akarás szele. A magyar
fiatalok Petőfi, Vasvári, Jókai vezetésével izgatottan tanácskoztak. „Most kell
cselekedni azonnal, mert holnap talán
már késő lesz…” Össze kell foglalni a
magyar nép követeléseit. Elhatározták,
hogy március 15-ére tüntetést szerveznek, és az egybegyűltek előtt felolvassák a magyar nép követeléseit. Majd
szívük felett a nemzeti színű kokárdával a Pilvax kávéházba siettek, ahol
Jókai a 12 pontot, míg Petőfi a Nemzeti dalt ismertette az egybegyűltekkel. A
kávéházi kisebb csoporthoz csakhamar
az egyetemi ifjúság is csatlakozott, és
a létszámában megnőtt tömeg a Landerer-nyomdához vonult. Ott lázas
sietséggel nyomtatták a röplapokat,
melyet a tömeg nagy lelkesedéssel olvasott!
Aznap délután 3 órára hirdették meg
a gyűlésüket a Nemzeti Múzeum előtti
térre. Több ezren hallgatták a szónokokat, és szinte egy emberként zúgta
a nép: „..Esküszünk, esküszünk, rabok
tovább nem leszünk…” Ezt követően
a Városháza elé igyekezett a tiltakozó
közösség, ahol a 12 pontot íratták alá
a Helytartótanács tagjaival. Az eddigi
sikerektől diadalittasan szabadították
ki börtönéből Táncsicsot.
Ez történt 159 éve március 15-én. Az
Európa szerte kirobbant forradalmak

kedvező nemzetközi helyzetet teremtettek a magyar nemzet számára. Lehetővé
vált, hogy meginduljon a küzdelem a haza
függetlenségéért és a társadalmi átalakulásért.

Most ismét új köntöst vesz magára a
Föld, és mi újra ünnepelhetjük tündöklő
tavaszunkat.
1848. március 15-e óta 159 év telt el.
Hol vannak már a vörössipkás honvédek,
akik kopott atillájukban a Múzeumot őrizték? Az utolsó szemtanúknak is rég elporladtak csontjaik, de a különös varázsú

dicsőséges időszak emléke nem fakul,
nem halványodik, több mint másfél évszázad távlatából is van hozzánk üzenete, hőseink legendás cselekedete ma
is példaként ragyog nagy tettekre készülő magyarjaink előtt. Csak kérdés,
hogy milyen tettekről is beszélünk? És,
hogy ki a magyar? Ki az igazi magyar?
Polgár-e, aki nem jobb oldali beállítottságú? Egyáltalán szabad-e egy nemzeti
ünnep kapcsán jobb illetve bal oldalról szólni? A haza javát szolgálja-e a
megosztottság? Kell-e, szabad-e félni
a XXI. század Magyarországán (vagy
egyes településein)? Ilyen tettekre tanítottak történelmünk nagyjai?
Egy nemzeti ünnepen emlékezünk,
ünnepelünk. Legalábbis emlékeznénk,
ünnepelnénk. Ez volna a rend. Sajnos
nem vagyok biztos benne, hogy mindenki így gondolja. A vörössipkás,
atillás hősök helyett ma „árpádsávos”
zászlót lengető rendbontóktól kell tartanunk, akik megzavarhatják az ország
rendjét, a meghitt ünneplést, ezáltal
–október 23-hoz hasonlóan- két lábbal
tiporva a méltó emlékezés pillanatait…
Ne ilyen ünnepünk legyen, ne ezt
lássák a gyermekeink. Tetteink olyanok legyenek, melyeket később nem
szégyellünk az utánunk jövők előtt.
Éljen a haza! Emlékezzünk méltón
Petőfiékre és a márciusi ifjakra!
-mörö-

A tavasz első napsugarai- és virágai tegyék széppé napjaikat, lelküket öntse el a
békesség, szeretet és a boldogság! Egyesületünk nevében minden kedves olvasónknak

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Wenczel Árpád, az Összefogás Füzesabonyért Egyesület elnöke

ÚJ HELYRE KÖLTÖZTEM!

RÉGI SZOLGÁLTATÁSOKKAL, MEGÚJULT ÁRÚKÉSZLETTEL VÁROM
RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIMAT A BELSŐ
PIAC-CSARNOKBAN!
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