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AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Dőlő nyárfák…
Tisztelt Füzesabonyiak! Engedjék meg, 
hogy mindenkihez szóljak ezzel az írás-
sal, aki szívén viseli Füzesabony sorsát, 
akinek számít a város jövője, aki szeretne 
háború nélkül élni, aki nem szeretné azt, 
hogy az alapján ítéljék meg, hogy milyen 
rendezvényre jár, kivel beszélget az utcán, 
ki a rokona, milyen a pártállása.  A politi-

ka ma belenőtt mindennapjainkba, és saj-
nos nem a jövő építése érdekében! Csalá-
di barátságok mennek tönkre, éleződnek 
komoly ellentétté, mert mást gondolunk 
erről vagy arról. Mindenkinek megvan az 
érve és a maga igazsága. Pedig azt szok-
ták mondani, hogy mindig csak egy iga-
zság van, de az élet rendre rácáfol erre! 
Az igazság, mindig nézőpont kérdése, 

Búcsú a 
Könyvtártól
A Füzes Krónika következő számát 
Karácsonyra terveztük kiadni, azon-
ban az élet, pontosabban városunk 
Önkormányzata közbeszólt. Történt 
ugyanis, hogy szeptember végével a 
Testület gyakorlatilag lefejezte a Vá-
rosi Könyvtárat, minden ott dolgozó 
munkaviszonyát megszüntette és ok-
tóbertől más formában, és új embe-
rekkel működteti azt. Az Összefogás 
Füzesabonyért Egyesület mélysége-
sen elítéli városunk vezetésének e 
döntését, hiszen a könyvtárunk Füzes-
abony és térségének megelégedésére 
szolgált, az ott dolgozók munkájukat 
kimagasló szinten végezték kiérde-
melve ezzel a lakosság, valamint a 
szakma elismerését is. A helyi kulturá-
lis élet fellegváraként működő Városi 
Könyvtár nagyban segítette a települé-
sünk civil szervezeteinek munkáját is, 
így többek között az ÖFE is nagyon 
sokat köszönhet a tevékenységüket 
valóban hivatásnak tekintő könyvtá-
rosainknak, akik a nagy elődök - mint 
például Engel Tibor, Blahó Istvánné 
– méltó követői voltak!

Kedves Attila, Kati, Marika, Éva 
és Kriszta! A magunk és Füzesabony 
lakosságának többsége nevében kö-
szönjük eddigi munkátokat! Kívánunk 
Nektek kitartást, jó erőt és egészséget, 
valamint még nagyon sok szép szak-
mai sikert további munkátok során, 
- sajnos Önkormányzatunk újabb 
rombolása révén már valahol máshol! 
Sokan bízunk abban, hogy ez a búcsú 
nem örökre szól, eljön még egyszer 
Füzesabonyban az igazság pillanata!

Wenczel Árpád  
az ÖFE elnöke  

felelős szerkesztő

Tisztelt volt és jelenlegi olvasóink, 
tisztelt könyvtárlátogatók,  

kedves velünk együtt évek óta  
táborozó gyerekek!

Bizonyára értesültek, értesültetek róla, hogy a füzesabonyi Városi Könyvtár minden 
dolgozóját elbocsátották.

Öt könyvtáros búcsúzik Önöktől, s attól a könyvtártól, ahol több időt töltöttek, 
mint az otthonukban. Köszönjük Önöknek, hogy megtiszteltek Bennünket és  könyv-
tárunkat napi, heti, havi látogatásaikkal, kedves szavaikkal, mosolyukkal. Mi csak 

reménykedünk, hogy 
az Önök elvárásainak 
meg tudtunk felelni, 
de mindannyian azért 
dolgoztunk,  hogy 
a legjobb szakmai 
színvonalon el tud-
juk Önöket látni.

Kedves „táborosa-
ink”! Mindig úgy bú-
csúztunk, hogy jövő-
re megint itt veletek. 
Ez már nem így lesz, 
mi már nem túrázha-
tunk, nem kézműves-
kedhetünk együtt.

Egy nagy klasszi-
kus szép szavaival 
köszönünk el:

“Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen!” 
(Mark Twain)

 Sipos Attila, Antalné Marika, Vargáné Kati, Bálint Kriszti, Bessenyei Éva.

(folytatás a 2. oldalon)
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mint ahogy az is, hogy az éremnek melyik 
felét látjuk, ha az földre hull. Az igazság 
néha elgurul, a megtalálók összevesznek 
rajta, hajba kapnak, hibáznak. Hibáznak 
aratattal, akaratlanul. Ha kevés az őszinte 
szó, elvadul a lélek, felemésztődik a jövő. 
Nem hiszem, hogy ezt akarjuk!

Dőlő nyárfák…
Bizonyára sokan úgy gondolják, ha 

én próbálom összefoglalni a könyvtárral 
kapcsolatos eseményeket, nem leszek 
objektív, míg mások azt vélik, csak én 
lehetek hiteles forrás, mert az esemé-
nyek velem, körülöttem történtek. Most 
kaptam egy lehetőséget, mellyel élni sze-
retnék. Elmondani az én verziómat. De 
hadd kezdjem egy kicsit messzebbről. A 
tavaly őszi önkormányzati választások 
az országos politikai helyzet és a helyi 
felfokozott várakozás, no meg egy jól 
szervezett jobboldali kampány után, majd 
törvényszerűen, a jobboldal győzelmét 
hozta. Elsők között került lemondásra az 
uszoda beruházás. Szoros határidő mellett 
kellett nagy pénzekről, elsősorban az ön-
részről és a leendő üzemeltetés költségei-
ről döntenie a testületnek. Nem vállalták. 
Megértem. Megértem?... A polgármesteri 
hivatal szakember gárdájának lecserélése, 
a vásártér területén meghiúsult beruházás 
nem vetített kedvező jövőképet. Július 
elején a polgármester asszony ismertet-
te az intézményi összevonások terveze-
tét. Július 18-án a testület döntött a VIK 
(Városi Intézményi Központ) megalakí-
tásáról. A könyvtár beintegrálását ebbe a 
formációba a testület egyenlőre elnapolta. 
Augusztus 27-én a reggel fél hatos ösz-
szevont bizottsági,  majd testületi ülésen 
a város képviselő-testülete a 85/2007 
határozatával döntött a Füzesabonyi Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház jogutód 
nélküli megszüntetéséről. A megszűnés-
hez kapcsolódóan azonban nem rendel-
kezett a megszűnő álláshelyekről. Ezért, 
ha ez az állapot megmaradt volna, az in-
tézmény valamennyi dolgozójának meg 
kellett volna szüntetni a közalkalmazotti 
munkaviszonyát. Ennek elkerülése cél-
jából, képviselői indítványra, újabb tes-
tületi ülés összehívását kezdeményezte 
4 képviselő, annak érdekében, hogy a 
Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közös-
ségi Házban meglévő álláshelyeken fog-
lalkoztatott dolgozókból 3 áthelyezéssel 
átkerüljön a Városi Intézményi Központ 
Könyvtárába. A döntést a 96/2007 számú 
határozat jelentette, mely szerint a jogutód 
nélküli megszüntetés miatt kell a meglé-
vő 7 álláshelyet megszüntetni. (Megszűnt 
intézményben nem lehet dolgozókat fog-
lalkoztatni – alapon.) A döntéshozatalkor 
a polgármester asszony, mint munkáltató 
képviselője, ígéretet tett a nyilvánosság 
előtt az intézményvezető (személyem) 
továbbfoglalkoztatására, áthelyezés jog-

címén. (1 db álláshely). Mivel a VIK-
ben a képviselő-testület 3 könyvtáros 
álláshelyet szavazott meg, vártuk, hogy 
a VIK igazgatója, Valyon István kikérő-
vel kikéri a még szükséges 2 dolgozót - a 
megszűnés napja - szeptember 30. előtt 
a Füzesabonyi Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Házból, így a megszűnés után a 
dolgozók munkaviszonya folyamatossá 
vált volna, nem érte volna hátrány őket. 
Ez szeptember 26-ig nem történt meg, 
azért, mert Valyon urat kérte a polgármes-
ter asszony, hogy addig ne intézkedjen, 
míg ő erre nem ad „engedélyt”. A szept. 
26-i (szerda) rendkívüli testületi ülés után 
a képviselők előtt kérdeztem meg, hogy 
mit cselekedjek, mert szept. 28-án, (pén-
teken) az utolsó munkában töltött napon 
az elbocsátott dolgozók részére a végki-
elégítéseket fizetni kellene a jogszabály 
szerint. Mivel a polgármester asszony 
nem volt hajlandó még egyszer a könyv-
tár kérdésre visszatérni, ezért másnap a 
jegyző úrtól kértem újra állásfoglalást. Ő 
az elfogadott, és nekem hitelesítve meg-
küldött 96/2007. szept. 13-i határozatra 
hivatkozott, mely szerint valamennyi 
dolgozó jogviszonyát meg kell szüntetni. 
(Megjegyzem annak ellenére, hogy fel-
adatbővülés címén 2007. szeptember 30. 
napjával a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő 
technikai létszám (teremőr és takarító), 
míg a Városi Intézményi Központnál 3 fő 
szakmai létszám (könyvtáros álláshely) 
jött létre egy határozat alapján.) Szept-
ember 29-cel a magasabb vezetői megbí-
zatásom visszavonásra került a 92/2007 
határozattal, azzal az indokkal, hogy az 
intézményünk szept. 30-cal jogutód nél-
kül megszűnik. Szeptember 25-én kelt, 
26-án kézhez kapott polgármesteri levél 
szerint a VIK igazgatója az én esetemben 
élt a kikérés lehetőségével könyvtáros 
munkakörbe szeptember 30-cal. Rákérde-
zésemre a polgármester asszony közölte, 
hogy vezetőként nem számít rám. A VIK 
igazgatója is „alapbéres” (vezetői pótlék 
nélküli) közalkalmazotti áthelyezésről 
szóló megállapodást írt alá, ill. ajánlott 
fel. Szeptember 26-án nem tudtam, - ha 
elfogadom a felajánlott állást - kik lesznek 
a kollégáim, ki lesz a főnököm október 1-
jével. A polgármester asszony szavaival: 
„korai még erről beszélni”. Ha megszün-
tettem a kollégáim munkaviszonyát, gon-
doltam, ők már nem lehetnek kollégáim, 
csak új emberekkel dolgozhatom. A július 
eleje óta tartó huzavona, ígérgetések és 
(el)hallgatások után nem tartottam volna 
sem politikailag, sem szakmailag, sem er-
kölcsileg megalapozottnak, hogy egyedül 
vállaljam csonkított személyi és anyagi 
feltételekkel a további munkát. A felaján-
lott állást nem fogadtam el. Mivel a kol-
légáim munkaviszonya is megszűnt, ezért 
a könyvtár szakmai átadás nélkül került 
átadásra a lelkes utócsapatnak. Ja és még 

egyet hozzátennék: a 96/2007 határozat, 
mely valamennyi dolgozó munkaviszo-
nyát megszűntette, a következő indok-
lással él: …”a felsorolt álláshelyek vég-
legesen megszüntetésre kerülnek, mert az 
általuk ellátott feladatok más szervezet-
ben hatékonyabban teljesíthetők.” (Erről 
mindenki maga is meggyőződhet!)

A megszűnésünk óta sokan megkeres-
tek, biztattak és kifejezték együttérzésü-
ket. Nekik szeretném megköszönni az 
empátiát! Nekem is rossz, mert nem csak 
egy foglalkozást hagyok félbe, hanem egy 
hivatást, melyet életcélomnak tekintet-
tem. Egy olyan helyet hagyok ott, amely 
gyerekkoromtól nevelt, ahol biztonság-
ban voltam, ahol szellemi táplálékhoz és 
előmenetelhez jutottam. Helyismeretis 
könyvtárosként társakat vesztettem el az 
évek alatt, (ahogy Hegedűs Erika monda-
ná: dőlnek a nyárfák a Csincsa-parton),  
de ők rám hagyományozták furcsa örök-
ségüket, mellyel gazdagodtam. Ebből a 
gazdagságból kívántam adni az írásokon 
át mindenkinek! Füzesabony szellemisé-
gének méltó őrzője és továbbadója akar-
tam lenni. A kultúra és a szellem utolsó 
bástyái is dőlnek, s lesz helyettük SZÉP 
ÚJ VILÁG, melynek talajában nem fogan 
meg a nyárfa, a kiszáradt patakmederben  
a fűzfa csonkja nem hoz új vesszőt, a ha-
tárból továbbáll a párját vesztett pacsirta.

Ha a jelent látnák Sziklai bácsi, Zay 
Béla, Hegedűs Erikáék, Blahó Pista és a 
régi öregek fent, rosszallóan csóválják a 
fejüket:  - Merre mész Füzesabony?       …
TALÁLD MEG UTADAT!

Sipos Attila 
Füzesabony krónikása

Egy könyvtár 
végnapjai

Lehet, hogy a cím félrevezető, mert a fü-
zesabonyi Városi Könyvtár, amely szep-
tember 30-val jogutód nélkül megszűnt, 
tulajdonképpen most is van, létezik, csu-
pán az ott dolgozókat szüntették meg jog-
utód nélkül, egytől-egyig. Maga a könyv-
tár vesszőfutása, mint „városi skandallum” 
(forrás:VTV: polg. mest. interjú), még a 
nyár elején indult, amikor a város intéz-
ményeit egy nagy intézménybe,  a Váro-
si Intézményi Központba terelték, amely 
először ÁMK-nak indult, s ez lett belőle. 
Szó szerint terelték, hiszen a polgármes-
ter asszony, mikor még vezető óvónő volt, 
s az ő intézményét egy másikkal vonták  
össze, nagyon tudta a hatástanulmányo-
kat követelni, most azonban már nem volt 
számára fontos. (Körülbelül annyi volt az 
indok, hogy hatékonyabban tudnak így 
működni, gondolom attól, hogy ezt ő így 
gondolja.). A fontos az volt, hogy ezt jú-
lius-augusztusban megtegyék, hiszen az 
oktatási intézményekhez csak ekkor lehet 

(folytatás az 1. oldalról)
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nyúlni. Az összevonás során talán csak 
ezt az egy törvényt tartották be, mert mel-
lesleg a könyvtárra és a közösségi ház-
ra is vonatkoznak szaktörvények, nahát 
azokat meg sem említették. Mint ahogy a 
minisztériumi véleményt is sokáig kellett 
követelni a képviselőknek (forrás: kép-
viselő testületi ülés). Ekkor történt, hogy 
a könyvtár vezetőjét, - aki egy rendkívül 
jóindulatú, de túl jóhiszemű fiatalember, 
s nem mellesleg MSZP-s önkormányzati 
képviselő egyedül a testületben (szegény) 
-  tájékoztatta a polgármester, hogy  az 
intézmény létszámát 2 fővel csökkenteni 
kell, mert így lesz hatékonyabb a munka,  
de az a 2 fő csak  könyvtáros lehet. (A 
szervezetben 5 könyvtáros, 1 közműve-
lődési alkalmazott, 1 takarító dolgozott.)   
Az egyik könyvtáros akinek mennie kel-
lett, informatikusként dolgozott több mint 
10 éve,  a másik - jómagam -, 31 éve a 
könyvtár dolgozója,  5 év és 2 hónappal 
a nyugdíj előtt. Ezt azért fontos hangsú-
lyozni, mert akik ismerik a prémium évek 
programot, azok tudják, hogy két hónap 
múlva megadatott volna a közszférából 
való méltó kivonulás lehetősége, s nem 
az utcára kerülés. Fiatal és túl jóhiszemű 
vezetőm megkezdte a harcot ezért a két 
hónapért, s az szerette volna, hogy de-
cemberig tolják ki a létszámcsökkentésem 
időpontját, s onnantól ingyen dolgoztam 
volna , mivel azt az állam fizette volna.  
Le a kalappal előtte, úgy harcolt. 

Kérte a polgármestert, (pitizett), lob-
bizott, mindent megmozgatott, amit lehe-
tett. Közben mi könyvtárosok sem ültünk 
a babérjainkon.  Meg is lett az eredmé-
nye, ezt már nem tűrhette a „polgárok 

mesternője”(forrás: G. A: Levél a 168 
órához), s jogutód nélkül megszüntette 
szeptember 30-val mindenki közalkalma-
zotti jogviszonyát. Egyedül az igazgató 
úrnak ajánlott fel egy könyvtárosi állást 
az „új” intézményben, amit ő nem foga-
dott el, mert sokakkal ellentétben benne 
van gerinc, s ha a beosztottait ki kellett 
rúgnia, akkor ő sem marad. Jött velünk. 
KÖSZÖNJÜK NEKED ATTILA!

Előtte, szeptember 1-vel létrehozott 
a képviselő testület egy másik Városi 
Könyvtárat, (forrás: VIK alapító okirat-
módosítás) ami nem jogutód, de ugyan-
azon a telephelyen, ugyanazzal a va-
gyonnal fiktíven működik ott, ahol még 
meg sem szűnt az előző. Természetesen 
mindeközben folyamatos volt a könyv-
tár elleni hangulatkeltés, (ezzel mellélőt-
tek) hamis adatok közlése mind a városi 
tv-ben (forrás: városi tv interjú a polgár-
mesterrel) mind a városi újságban (forrás: 
augusztusi szám interjú a polgármester-
rel). Mindeközben megtapasztaltuk,  ön-
kormányzati képviselők nyíltan fel nem 
vállalt véleményét, „inkább nem megyek 
szavazni” hozzáállást, vörösözést, (for-
rás: egy képviselő látogatása a könyvtár-
ban, 4 ember hallotta), kommunistázást, 
de ugyanakkor olvasóink és a lakosság 
részéről szolidaritást, együttérzést, hiszen 
mindeközben a cirkusz közben nagysike-
rű rendezvényeink voltak, ahol soha nem 
látott nagy számban tiszteltek meg ben-
nünket a részvétellel a város lakói. S ez 
tette könnyebbé a távozást, no meg a re-
mény, a munkaügyi bíróság. Most úgy tű-
nik, hogy  csatát nyertek velünk szemben, 
de én hiszem, hogy a háborút mi fogjuk 

megnyerni. De közben tönkretettek egy 
jól működő városi intézményt. A nagy 
olvashow rendezvényeit már vissza kel-
lett mondanunk. Pedig már a meghívók is 
kész voltak a nyomdában.

U.I.: pénteken, az utolsó munkanapon 
bent voltunk a könyvtárban. Vártuk az át-
adást. Nem volt. Csak a kulcsokat, a riasztó 
kódját, s a számítógépek jelszavait vették 
át. Sem a  szakmai anyagokat, sem a kis 
és nagyértékű tárgyi eszközöket nem lel-
tározták le. Pedig nagy értékek vannak ott. 
Sok számítógép, tv, dvd, stb. Semmi nem 
számít, csak már minket ne lássanak ott.

Antal Istvánné már nem könyvtáros

Tudod, hogy fáj, de mégis igaz!
Köszönet és hála…

1981.január 16-án nagy örömmel és 
várakozással léptem át az Ifjúsági úton 
lévő Járási Könyvtár küszöbét. Az ott 
dolgozó kollégáktól (mára barátok) sok 
segítséget és támogatást kaptam. De a 
legtöbbet akkori igazgatómtól Engel Ti-
bortól kaptam, aki a könyvtár, az olvasó 
iránti tiszteletet és szeretetet egy életre 
belém nevelte. Nemcsak szakmailag, 
hanem emberileg is nagyon sokra tar-
tottam (és tartom ma is), bölcs tanácsait 
sokszor alkalmaztam az életem során. 

Köszönet és hála Neked Tibor!
Blahó Istvánnétól, Mayától a pon-

tosságot, a precizitást, a rendszerezett-
séget, a küzdeni akarást tanultam. Az 
utolsó napokban sem hagyott magunkra 
bennünket, érezte, hogy ott kell lennie 
velünk, együtt léptünk ki utoljára  a 
könyvtár kapuján. 

Köszönet és hála Neked Maya!
Bár sokkal fiatalabb, ám emberség-

ből kitűnőre vizsgázó igazgatóm, Sipos 

Attila példaként szolgálhat a fiatalok 
számára. Embernek maradni ebben a 
zűrzavaros világban nagyon nehéz, 
neki sikerült.

Köszönet és hála Neked Attila!
És a Kollégák! Nagyon sok szép, fáj-

dalmas közös élményben volt részünk. 
Ha voltak is viták, utána mindig „kisü-
tött a nap” és életre szóló barátságok 
köttettek.

Köszönet és hála Nektek!
És a drága Olvasóim! Gyuri bácsi, 

Cilike néni, Veres Zoltán, a Kenesei 
házaspár,  középiskolások, főiskolások, 
táborozó gyerekek ( és sorolhatnám 
végtelenül), akiktől oly sok szeretetet 
kaptam, és remélem adtam. 

Köszönet és hála Mindenkinek!
2007. szeptember 30-án nagyon szo-

morúan csuktam be magam mögött az 
ajtót.

Vargáné Kati 

Közmeghallgatás 
2007. október 09.

Lapzártánkkal szinte egy időben ért vé-
get Önkormányzatunk botrányba torkolló 
2007. október 09.-én megtartott „telepi” 
közmeghallgatása. Sokan gyűltek össze 
a lakosság részéről a Teleki Blanka Ál-
talános Iskolában, mint később kiderült, 
főként a könyvtári dolgozók elbocsátása 
miatti felháborodásukat kívánták a leg-
többen a testület felé kinyilvánítani, illetve 
számos hozzászólásban ismételten elítélték 
az önkormányzatot a közel egy éve szüle-
tett uszoda beruházásra elnyert 600 millió 
forintról történő lemondásért is. Több se 
kellett a szigorú reagáláshoz a „ helyi ha-
talom” részéről. Elsődlegesen Atkári La-
jos és Kotán György képviselők szó szerint 
leüvöltötték az e témákhoz hozzászólókat! 
Felháborító viselkedésükhöz részben, - bár 
kultúráltabb formában - polgármester asz-
szony is társult, aki elsődlegesen a Városi 
TV október 08.-i adásában elmondottak-
hoz hasonlóan ezúttal is durván támadta 
az elküldött könyvtárosokat, elsődlegesen 
Sipos Attilát, volt igazgatót. Ekkor aztán 
már végképp elszabadultak az indulatok, 
hiszen a jelenlévők a lakosság részéről 
sem hagyták szó nélkül ezt az alpári vi-
selkedést, amit a testület bizonyos tagjai 
tanúsítottak. Voltak, akik felemlegették az 
ugyanitt, ez év február 26.-án megtartott 
közmeghallgatást is, ahol szintén ezen 
képviselők jellemtelen módon támadták a 
később hamarosan elhunyt Blahó Istvánt, 
városunk volt alpolgármesterét. A végén 
már nem volt polgármester asszonynak 
más lehetősége, mint hogy az ülést gyor-
san berekessze, pedig még lett volna szá-
mos  kérdés is a hallgatóság soraiból! 

Ismét beigazolódott, hogy Füzes-
abonyban 2006. október 01.-től meg-
szűnt a szólásszabadság a tekintetben, 
hogy aki kritizálni meri a helyi önkor-
mányzatot, az adott esetben ilyen, vagy 
egyéb más megtorlásra számíthat, pél-
dául egyesületünk (ÖFE) már három 
alkalommal járt ennek okából -  „a tes-
tület jóvoltából” -  az egri Megyei Bíró-
ságon – mint alperes! 

MI LESZ VELED FÜZESABONY?
Wenczel Árpád fel. szerk.
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Sajtó helyreigazítás
Mint azt már sajnos a Tisztelt olvasó is megszokhatta, a Füzes 
Krónika eddigi minden száma után városunk önkormányzata, 
annak képviselője lapunktól bizonyos cikkek tartalmát kifogá-
solva sajtó helyreigazítást kér, majd pedig a Megyei Bíróságon 
is nyomatékot kíván szerezni ellentmondást, más irányú véle-
ménynyilvánítást nem tűrő kijelentéseinek.

Ezúttal az augusztusi számunkban megjelent, - Gulyás Lász-
ló -  Füzesabony volt polgármesterének levele kapcsán kéri az 
abban ugyan meg nem nevezett, de a leírtak alapján magára is-
merő Kotán György tanácsnok úr az alábbiak közlését, melynek 
a törvényi előírásoknak megfelelően eleget teszünk a  ,,Tudja-e? 
Avagy a Tanácsnok szelektív látása’’ című olvasói levél írójának 
is megadva a rövid reflektálás lehetőségét. Ezzel szerkesztősé-
günk lezártnak tekinti a Gulyás kontra Kotán ügyet.

Wenczel Árpád felelős szerkesztő
„A Füzes Krónika I. évfolyamának 2. számában, annak negye-
dik oldalán, a „Tudja-e, avagy a Tanácsnok szelektív látása” 
című cikkben Gulyás László, volt polgármester, a cikk írója, 
azt a valósággal ellentétes látszatot keltette, hogy a füzes-
abonyi telepi városrész gyógyszertárának értékesítése során 
bármilyen olyan esemény történt, ami jogszabályba, vagy jó 
erkölcsbe ütközött volna.

Ilyen NEM történt.
Az igazság az, hogy Kotán György önkormányzati képvise-

lő és tanácsnok felesége 1993-ban NEM gyógyszertárat vett 
2,5 millió forintért, hanem egy társasházban, annak felépítése 
óta üresen álló, hosszú évek óta eladhatatlan, belülről telje-
sen kialakítatlan, vakolatlan és közművek nélküli helyiséget. 
A helyiségen belül a puszta földből gyomok nőttek, a fő tar-
tófalakon kívül semmi sem volt benne. Ebből alakította ki a 
gyógyszertárat és üzemelteti a mai napig, a telepi városrészen 
lakók megelégedésére.

Továbbá ugyanezen cikk azt a valótlanságot sejteti, hogy Kotán 
György a vagyonkezelésre való megbízása idején, a szennyvízbe-
ruházás kivitelezésének befejezése előtt közrejátszott abban, hogy 
több százmillió forint „szélhámosok” zsebébe jusson.

A beruházásban Kotán György semmilyen szinten NEM vett 
részt, NEM volt feladata a szennyvízberuházás felügyelete.

A cikk írója valótlanul állítja, hogy Kotán Gyögy azt kifogá-
solta, hogy munkahelyet teremtett a rokkantaknak a város.

A valóság az, hogy Kotán György azt kifogásolta, hogy 
olyan 1 forintos szerződést írt alá Gulyás László volt polgár-
mester, amelyhez nem volt meg a kellő felhatalmazása. Kotán 
György szerint a profitérdekelt cég számára juttatott vagyoni 
előny miatt a város jelentős bevételtől esett el.

Ugyanakkor, azt a valótlan látszatot keltette a cikk írója, 
Gulyás László volt polgármester, mintha Kotán György kezde-
ményezné, illetve személyes érdekében állna a Megyei Pszichi-
átriának Füzesabony Város Önkormányzata általi átvétele.

Az igazság az, hogy a Megyei Önkormányzat jelentős költ-
ségvetési hiánya miatt keresi a megoldást a megyei intézmé-
nyek működtetésére. Ennek érdekében kezdődtek tárgyalások a 
város polgármestere és a megyei közgyűlés elnöke között az in-
tézmény átvételéről. Tehát NEM Kotán György kezdeményezte, 
hogy erről tárgyalások kezdődjenek.

Az intézmény átvételét Kotán György a város egyértelmű 
érdekei miatt egyébként, megfelelő feltételek teljesülése esetén, 
támogatja.”

Válasz Kotán György tanácsnok úr részére
Tisztelt Kotán Úr! Az Ön által kifogásolt, Füzes Krónikában 
megjelent írásban én csak kérdeztem és a feltett kérdésekre vá-
laszt vártam. Az általam leírtak a rideg valóságról szólnak, ha 
Ön találva érzi magát, netán magára ismert, - csak úgy, mint a 
filmekben – az kizárólag a véletlen műve lehet!

Üdvözlettel: Gulyás László, volt polgármester

Tiltakozó Petíció,  
pontosabban nyílt levél 
az Önkormányzathoz

Mint az a Tisztelt Olvasó előtt is ismert, szinte pontosan egy 
évvel ezelőtt városunk újonnan megválasztott testülete elsők 
között döntött a volt Képviselő Testület által címzett állami 
támogatás révén térségi és városi uszoda építésére elnyert, 
előre finanszírozott pályázat lemondásáról, és a beruházásra 
kapott közel 600 millió forint visszautasításáról.

A lakossági megkeresés révén, úgymond népi kezdemé-
nyezésre az Összefogás Füzesabonyért Egyesület aláírás-
gyűjtésbe kezdett azért, hogy ily módon is jelezze a város 
vezetése felé azt, hogy Füzesabony lakosságának jelentős ré-
sze nem ért egyet az Önkormányzat e döntésével! Az alábbi 
tiltakozásnak a szövegét azzal azonosulva és egyetértve az 
eltelt idő alatt több száz füzesabonyi lakos névvel, címmel, 
valamint a születési idő és anyja neve feltüntetése mellett 
aláírta, azonban többek kérésére a Polgármesteri Hivatal felé 
ezeket a személyiségi jogok, valamint az íveken szereplő 
egyéb azonosító adatok védelmének érdekében nem szolgál-
tatjuk ki, hanem biztonságos helyen letétbe helyezve meg-
őrizzük. Tehetjük ezt azért, mivel ez az uszoda a jelenlegi 
városvezetés jóvoltából ebben a formában már úgyis szó sze-
rint elúszott, így a Petíció hivatalos beazonosítása és törvény 
adta esetleges foganatosítása már sajnos nem időszerű és 
ezért nem is szükséges. Ugyanakkor a jelenlegi közhangulat 
és az elmúlt hónapok helyi történései révén az aláírók közül 
többen adtak hangot azon félelmüknek, hogy adataik meg-
ismerése után közvetve, vagy közvetlenül esetleges negatív 
megkülönböztetés érheti őket, családjukat. Ezért nyílt levél-
ként, a személyes adatok feltüntetése nélkül ezúton közöljük 
az Önkormányzathoz címezve több száz füzesabonyi lakos 
nevében az alábbi tiltakozást:

,,Alulírott füzesabonyi lakosok ezúton is tiltakozunk a vá-
ros új – 2006 októberében megválasztott – képviselőtestületé-
nek azon döntése ellen, hogy leállította az uszoda beruházást, 
és ezzel meghiúsította annak 2008. év végéig történő megépí-
tését és átadás utáni megnyitását.

Véleményünk szerint önkormányzatunk e lépése elhibázott 
volt, és többszörösen ártott Füzesabony és térsége érdekeinek, 
mind gazdasági oldalról, mind pedig az egészségmegőrzés és 
az úszó- ill. vízilabda sport helyi meghonosítása vonatkozá-
sában. Egyben kifogásoljuk azt is, hogy a testület a lakosság 
megkérdezése nélkül hozta meg e negatív határozatát!

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy tiltakozásunkat 
vegye tudomásul, és egyben tegyen meg mindent annak ér-
dekében, hogy előteremtve az e célra szükséges forrásokat, 
a lehető legrövidebb időn belül építse meg az itt élők számá-
ra a térségi- és városi uszodát!”

Több száz füzesabonyi lakos nevében:   Wenczel Árpád 
 az Összefogás Füzesabonyért Egyesület elnöke
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A Hegedűs-ikrek emlékestjéről
Vagyis: az ÖFE és a Városi Könyvtár közös kultúrestje

Füzesabony, 2006. október 01. – 2007. október 01.
A fentiekben megjelölt idő alatt városunk új vezetése lemondott egy elnyert 600 millió forintos beruházást. Papíron a teljes in-
tézményhálózatát átszervezte ( VIK ), de gyakorlatilag többek véleménye szerint az történt, hogy bizonyos vezetői és lényegében 
majdnem a teljes hivatali létszámot lecserélve, általában alacsonyabb iskolai végzettségű és/vagy kevesebb szakmai gyakorlat-
tal bíró, esetenként szélső jobb oldali körökből kikerülő emberekkel, ismerősökkel, rokonokkal töltötték fel a hiányzó helyeket, 
hasonlóan a külsős bizottsági tagok kijelöléséhez. Érdekesen alakították a bírósági népi ülnökök megbízását is, hiszen az ed-
digi szokásoktól eltérően a régiek zömét megkérdezésük nélkül leváltva cserélték új, szintén adott esetben rokoni szálakkal is 
a testület bizonyos tagjaihoz kötődő személyekre. A nagy átszervezések, a végkielégítések folyósítása miatt jelentős forrásokat 
emésztettek fel. Bár a kifizetett milliók jelentős részét információnk szerint részben visszaigényelhette önkormányzatunk, de félő, 
hogy ezekre a gyanús kimenetelű átszervezésekre az illetékes helyeken is előbb-utóbb felfigyelnek és az igen negatívan érintené 
a város költségvetését. Akár csak az, hogy a Modine Hungária Kft. által tervezett füzesabonyi beruházás is elmaradt, így a város 
többek között elesett a betervezett 83,3 milliós vásártér értékesítésétől is, a közel 400 munkahely teremtésről már nem is szólva. 
Komolyabb pályázat elnyeréséről nincs szerkesztőségünknek tudomása, tehát a leírtak alapján, a romboláson túl jelentős ered-
ményeket nem nagyon mutathat fel a jelenlegi városvezetés. Hogy kiknek kellett elmenni, milyen áron, és kik jöttek helyettük, 
nos erről jó lenne, ha önkormányzatunk időszaki tájékoztatója, a Füzesabonyi Hírmondó írna konkrétan, az adott személyek 
számának és nevének feltüntetésével! Egy év után nem kéne már titkolni a város lakossága elől a tényeket! Ugyan kik és mikor 
állítják meg ezt a nem kívánatos folyamatot?

A teljesség igénye nélkül ez a mi rövid kis összegzésünk az új testület eltelt egy éves ténykedéséről. Reméljük, ennél sikeresebb 
és humánusabb lesz a folytatás!        Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Sokan kérdezték tőlem az elmúlt időszakban, hogy miért pont 
az ő műveik kerültek előtérbe, és miért pont most. Erre nagyon 
egyszerű volt válaszolnom, és augusztus utolsó szerdája óta az 
ott lévők is remélem, egyetértenek velem ebben!

Azért most, és azért az ő alkotásaik lettek fontosak, mert 
mindkettejük műveiben, de főként Erika írásaiban egyszerű, 
tiszta, emberi értékek, a család szeretete, a közösség, a szomszé-
dok, a barátok tisztelete és fontossága, a tolerancia egyetemes-
sége szólal meg. Egy olyan világról beszél nekünk, ahol még a 
családtagok tisztelettel és szeretettel bántak egymással, ahol a 
szomszédok kedvesen, figyelmesen és néha a másikon tréfálkoz-
va viszonyultak egymáshoz, ahol a közösség tagjai számíthattak 
a másikra, ahol az emberek segítő kezet nyújtottak egymásnak 
akkor, amikor az bajban volt. Erről a világról beszél nekünk, és 
ezekről az értékekről, amelyeknek a felelevenítésére most job-
ban szükségünk van nekünk füzesabonyiaknak, mint valaha. Aki 
már sokat megélt ember, az tudja: politikai divatok jönnek és 
mennek, viszont a családunk, a szomszédaink, a gyermekkori 
barátaink, az ismerőseink maradnak. Őrizzük meg kapcsolatain-
kat tisztességgel, szeretettel, és békességgel. Próbáljunk meleg 
szeretettel odafordulni a bajbajutotthoz, hogy tudja: számíthat 
ránk, bármi is történik a közéletben. Erre tanít szerintem ben-
nünket a Hegedűs testvérpár.

Két nagyszerű, néhai alkotó mesélt nekünk örömről, gyász-
ról, szeretetről, kacagásról, intim emberi érzelmekről, és arról, 
hogy hogyan fogadjuk el egymást, és találjunk vissza a szívünk-
ben megbúvó szeretethez és elfogadáshoz.

Az estet jelenlétükkel megtisztelők a kedves szavakat nyitott 
szívvel fogadták, a két kiváló előadótól: Nádasy Erika színmű-
vésztől, és Trojan Tünde előadóművésztől.

Hegedűs Erika és Juliska két olyan embere volt városunknak, 
akit szinte mindenki szívesen fogadott, örömmel váltott vele 
egy-egy baráti szót. Sokan talán nem is tudták, hogy Erika kife-
jezetten jól ír, Juliska pedig nagyon szépen fest. Az ő munkáik-
kal ismertettük meg az érdeklődőket. Idő közben kiderült, hogy 
a Könyvtár búcsúrendezvénye is volt ez valójában… 

Egyesületünk, ill. magam szerveztem a programot, és aki el-
fogadta meghívásunkat, az egy olyan 60 percet élhetett át ve-
lünk, amikor visszavittük az időben körülbelül 50 évet, láthatta, 
hallhatta, átélhette a füzesabonyi Csincsa-partot, a régi abonyi 
szokásokat, az azóta elhalt jellegzetes abonyi személyeket…

Nádasy Erika és Troján Tünde előadóművészek szólaltatták 
meg, a Városi Zeneiskola pedagógusai pedig gyönyörű zenei be-
tétekkel választot-
ták el Erika verse-
it és novelláit. El-
mondhatom, hogy 
szem nem maradt 
szárazon. Nagyon 
megható, ünnepé-
lyes délután volt 
ez. Ami engem 
igazán meglepett, 
az az volt, hogy 
a csepergélő eső 
ellenére nagyjából 
200 fő érdeklődő 
gyűlt össze a könyvtár udvarára. Mi jelzi jobban, ha nem ez, 
hogy a füzesabonyiak is éhezik a kultúrát!

Sajnos, aki nem vett részt az esten, az nem élvezheti újra, mert 
városunk televíziója mindösszesen 3 percig tartotta fontosnak, 
hogy megörökítse ezt a meghitt rendezvényt. (No comment…)

Folytatása következik! Nem hagyjuk Önöket kultúra nélkül!
Következő rendezvényünk Szuromi Rita: Az átányi kőkopor-

só Koporshow vagy sírturizmus című könyvének bemutatója, 
melynek keretén belül vendégem lesz a szerző, valamint Átány 
polgármestere, és a magyarországi boszorkányszövetség szakrá-
lis főpapja. A rendezvény időpontjáról később értesítjük Önöket! 
A helyszínről szintén, mivel a könyvtárban (van még olyan? - a 
szerző) nem vagyunk szívesen látott vendégek...

Márkus Róbert Zsolt 
ÖFE ügyvezető elnök
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Tapasztalatok a VIK könyvtáráról
Amikor ezeket a sorokat írom, már ok-
tóber 5.-e péntek van, s folyamatosan 
kapjuk az olvasóktól az információt 
a Városi Intézményi Központ (VIK) 
„könyvtárának”, - amit szimpla könyv-
kölcsönző hellyé degradáltak - műkö-
déséről, s a benne dolgozók hozzáérté-
séről.  Saját magam is meggyőződtem 
erről,  mikor ott jártam.  A VIK gazda-
ságvezetője és a fia, valamint a Teleki 
Általános Iskola egy tanárnője próbál 
megtalálni egy-egy könyvet.   Közü-
lük csak a tanárnőnek van könyvtári 
végzettsége, az is csak könyvtárkezelői 
tanfolyam. 

Nem értjük, hogy egy gazdaságve-
zető miért tette át oda a „székhelyét”, 
gondolom nincs dolga a saját munkahe-
lyén. Vagy netalán a fia ott létének legi-
timitását próbálja erősíteni? Kíváncsiak 
vagyunk, hogy ő milyen minőségben 
van ott? Szakember nem lehet, mivel 
könyvtárban szakalkalmazottként érett-
ségivel dolgozni nem lehet

 Ráadásul minden olvasóban azt 
látják, hogy nem magától megy oda, 
hanem mi küldjük. A paranoia elkerü-
lése érdekében ajánlom figyelmükbe 
az 1997. évi CXL törvényt a nyilvános 
könyvtári ellátásról. Megtalálható a 
könyvtárban a CD jogtárban. Persze ezt 
használni is tudni kell.

 S még, ha tudnák, hogy ilyenkor 
évvége közeledtével, mennyire felgyor-
sulnak a munkák, hiszen gondoskodni 

kell arról, hogy a következő évben is meg 
legyenek bizonyos könyvtári dokumentu-
mok a könyvtárnak nevezett intézmény-
ben. (Kicsit rébuszokban beszélek, de ez 
nem ismeretterjesztő írás tanuló könyvtá-
rosoknak).

Kedves régi olvasóink, kedves füzes-
abonyi lakosok! Menjenek be a könyvtár-
ba, s győződjenek meg saját szemükkel, 
hogy mit jelent a város polgármesterének 
nyilatkozata, aki javuló ellátásról, s haté-
konyabb munkáról beszél. 

Igen,  nagy változás, hogy a folyóirat 
olvasóban nem lehet leülni, mivel az ott 
található ülőgarnitúrát bevitték a fonoté-
kába. Sejtem miért. Túl közel volt a köl-
csönzőpulthoz, s az ott helyet foglaló köz-
vetlenül látta, hallotta a pultban dolgozó 
tehetetlenségét. Hétfőn én is ott ültem, 
láttam, s mosolyogtam, de ugyanakkor fel 
voltam háborodva. Hát mást nem tudtak, 
így száműzték a sarokülőt, s természete-
sen vele együtt az újságolvasókat.

Azt mondta a város egyik prominens 
személyisége – ő is ott volt hétfőn, mi-
kor ott jártam –, hogy majd beletanulnak.  
Igen, mindent meg lehet tanulni, gondo-
lom akár kémiát, akár matematikát taníta-
ni is a megfelelő iskola elvégzése nélkül, 
de arra nem gondol, hogy annak olyan is 
a minősége?

S még egy nagyon fontos dolog, ked-
ves füzesabonyi polgárok! Tudják Önök, 
hogy ennek az 5 könyvtárosnak és 1 köz-
művelődési dolgozónak mennyi a végki-

elégítése?  10 000 000 azaz tízmillió fo-
rint, amit addig nem fedez le az állam, 
amíg munkaügyi per folyik.

S ha a munkaügyi per sikeres lesz 
a számunkra, ez a többszöröse lehet, 
s az állam nem fedezi le. Ez akkor a 
füzesabonyi adófizetők zsebéből lesz.

 (2) Ha a létszámcsökkentéssel 
érintett munkavállaló a munkaviszony 
megszűnése vagy az azzal kapcsolatos 
járandósága tekintetében munkaügyi 
bírósághoz fordult jogorvoslatért, ak-
kor a pályázó e munkavállaló utáni 
fizetési kötelezettségének támogatásá-
ra az igénylését akkor nyújthatja be, 
amikor a bíróság jogerősen megálla-
pítja a munkáltató által hozott dön-
tés jogszerűségét.( Forrás: 4/2007. 
(II.20.) ÖTM rendelet a helyi önkor-
mányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások létszámcsökkentési dönté-
seivel kapcsolatos egyszeri költségve-
tési támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszá-
molásának részletes feltételeiről.)

Már pedig mi, mindannyian pe-
relünk. Hát ilyen gazdag ez a város? 
Nincs mire költeni a pénzt, csak kirú-
gásokra? A polgármester, s a képviselő-
testület így játszadozhat az adófizetők 
pénzével?

Természetesen a munkaügyi per 
végeredményéről tájékoztatjuk Önö-
ket, bármi is lesz az ítélet.

Antal Istvánné volt könyvtáros

Akiben van még valami emberi érték az 
talán soha nem felejti el, hogy a könyv-
tár dolgozói mit tettek ezért a városért, 
az itt és a közelünkben élő emberekért. 
A sok fiatalért akinek segítettek a tanul-
mányok okozta nehézségeket könnyeb-
bé tenni. Sajnálattal de leginkább dühöt 
érezve hallgattam végig ami történt, min-
den dolgozóval. Azért merem ezt monda-
ni mivel sajnos nekem is volt részem az 
esethez hasonló arcátlan gerinctelenség-
ben. Ez a város „vezetés” éles példája 
annak meddig képes az ember még alja-
sodni. Szomorú, hogy emberek sorsáról 
olyan „emberek” döntenek, akiket em-
bernek nevezni is ostobaság. Ez a város 
már megélt néhány kellemetlen percet, de 
ilyen szégyent és aljasságot még aligha.  
De mi, a város lakói vagyunk a felelősek 
ezért. Aki rájuk szavazott azért hibás, aki 
nem, az azért, mert hagyta ezt. És nem 
állt ki senki azokért akik segítettek raj-
tunk. Számomra a városi könyvtár végér-
vényesen megszűnt, még akkor is, ha azt 
valamilyen formában még feltámasztják. 
Remélem arra még van mód, hogy ezeket 
az „embereket” a nekik kijáró válasszal 
illessék meg. ... És ők is érezzék ugyanazt 
a szomorúságot, lássák veszendőbe men-

A könyvtárátalakítás olvasói reakciói
ni megannyi év munkáját... mint ahogyan 
most ezt érzik a könyvtár, általunk mindig 
is tisztelt dolgozói. A magam nevében 
(de merem állítani, hogy nagyon sok em-
ber nevében is) szeretném megköszönni  
azt a sok segítséget amit értünk tettek. 
Sajnos a város vezetése nem volt iskolá-
ban amikor a köszönetről tanultunk.

***
Sajnálom a veletek történte-

ket, nagyon jó csapat voltatok!! 
Köszönet mindanyiótoknak a különböző 
programokért, főleg a sok rosszalkodó 
gyerek (különösen az én unokáim ….) 
nyári szabadidejének hasznos, kellemes 
eltöltésében való közreműködéseteket.

Remélhetően - bár tudom nem  
könnyű - megtaláljátok a számotok-
ra megfelelő megoldást, egy új hason-
ló munkakör betöltésére. Bár én a Ti 
helyetekben nem hagynám annyiban 
a dolgot, elmennék akár a végsőkig is 
/mit veszíthettek?/, hogy a „TRIUMVI-
RÁTUS” szarvát egy kicsit letörnétek. 
Üdvözlettel és minden jót és kitartást kí-
vánok

***
A kollégák nevében szeretnélek teljes 

szakmai, a magam nevében pedig teljes 

emberi szolidaritásomról és együttérzé-
semről is biztosítani Benneteket. - Ha ez 
számít valamit.

Azt gondolom, hogy Ti emelt fővel tá-
voztatok, s remélem, nem véglegesen a 
szakmából! Szégyenkezni másoknak kell. 
Át kell értékelni a dolgokat, lelki erőt biz-
tosít a család, és mivel dolgozni kell - az 
új feladatok. Kívánom, hogy találd(játok) 
meg az örömöt a családban, az új felada-
tokat a szakmában, s ami a legfontosabb: 
mindehhez legyen jó egészség. A többi 
nem számít.

***
Összeszorult torokkal olvastam végig 

búcsúzó soraitokat. Mi, olvasók csak re-
ménykedni tudunk, hogy ugyanilyen ked-
ves, segítőkész, megértő emberek, mint 
amilyenek Ti voltatok mindig is, fogják 
tovább vinni a könyvtár ügyeit. Nektek 
búcsúzásként azt kívánom, hogy találjá-
tok meg azokat a lehetőségeket, amelyek 
kielégítőek lehetnek mind a szakmai és 
mind a magánéletetekben! Nagyon sajná-
lom a történteket, hiányozni fogtok! Bár-
csak lehetne tenni valamit!!!

***
… Teljesen fel vagyok háborodva. Las-

san minden érték eltűnik a „faluból”. Ha 
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bármiben tudok segíteni, mármint aláírás 
gyűjtés, nyilvános vélemény nyilvánítás....
akármi, csak szóljatok, bár nem tudom, 
hogy létezik-e kulturált ember Füzes-
abonyban, akinek itt számítana a vélemé-
nye. Ja még annyit...hogy az is felhánorít, 
hogy szakmai ügyből, és a kulturából is 
politikát csinálnak.

Igazából nem is tudok mit írni, mert 
nincsenek szavaim. Én szerencsét kívánok 
Nektek, hogy a harcot megnyerjétek, ma-
gatokért, és miértünk. 

***
Szomorúan és értetlenül állok -ülök- a 

levél hatása alatt. …. a suliban, kicsit fe-
szült volt a hangulat a benn lévő két kol-
légám körül. Megkérdeztem, hogy valami 
baj van? Erre mondták, hogy kolléganőn-
ket áttették a könyvtárba. átmenetileg egy 
hónapra, mert a könyvtár megszűnik. Ja, 

és ezt megtudta csütörtök reggel, hétfőtől 
meg működjön a dolog. Mindenki értetle-
nül állt, hiszen mindenki hallott az utolsó 
testületi ülés döntéséről. És miután csak 
néztünk, hogy ez miért történt most, ilyen 
hirtelen, a válasz a következő volt: Attila 
nem tudott két nevet mondani, hogy kiknek 
kell mennie, ezért mindenkit kirúgnak. És 
ezt akarják megetetni a füzesabonyiak-
kal? És tényleg úgy tűnik, hogy a város 
vezetői számára nem fontos, hogy egy jól 
működő intézményt tesznek lapátra - mert 
szerintem kizárt, hogy 3 ember el tudja 
végezni a ti hibátlan munkátokat -, ezzel 
a város lakóit is semmibe veszik, és azo-
kat akik ott dolgoztatok. És az sem lényeg, 
hogy akik most átkerültek a könyvtárba, 
azok hogy fogják végezni a munkájukat, 
ahonnan áttették őket, ott hogy fogják a 
munkájukat elvégezni. Ez nem lényeg. Az 

se számít, hogy dolgoztatok becsületesen 
évekig a látogatók örömére, a város örö-
mére - és ezzel van megköszönve?

Kérdésem rengeteg lenne, de most egy-
szerűen csak nézek ki a fejemből: mi lett 
ebből a városból? Nem volt Füzesabony 
soha olyan, mint pl. Debrecen, de egy kis 
csendes, nyugodtnak mondható városka 
volt. És most? És mi lesz még?

Ugye érdeklődtetek már e megfelelő 
helyen, hogy ez ellen mit lehet tenni? És 
ugye ez a levél nem marad az „íróaszta-
lod” mélyén? Nektek mi volt a válasz, in-
doklás arra, hogy miért kell mennetek?

Most semmi biztatót nem tudok mon-
dani, mert ez az egész olyan hihetetlen! 
Ilyennek meg lehet történnie? Ugye nem 
hagyod annyiban? Kérlek, majd írj!

(Nevek és címek a szerk.-ben)

Aggodalom a város jövőjéért
Polgármester Asszony! A választás után azt 
gondoltam, hogy talán még használhat is a 
városnak, hogy külső (nem közigazgatási 
szakember) személy került a polgármes-
teri székbe, mert bizonyára teljes szívvel, 
a legjobb tudása szerint, a tenniakarástól 
és a bizonyítási vágytól fűtve végzi majd 
a munkáját, mert be akarja bizonyítani a 
kétkedőknek, (azoknak akik nem Önre 
szavaztak), hogy az egész település pol-
gármesterének vallja magát, függetlenül 
attól, hogy ki szavazott rá és ki nem.

A másik ok, amiért azt gondoltam, hogy 
jól is járhat a város, az volt, hogy végre nő 
került a városvezetés élére, aki óvodape-
dagógus, családanya,ennélfogva nemcsak 
„ésszel”, hanem „szívvel” is politizál, aki 
kellő empátiával, emberséggel, az embe-
ri sorsot átérezve hoz meg vagy javasol 
meghozni döntéseket, úgy, hogy minél 
kevesebb keserűséget, fájdalmat okozzon 
a szükséges és súlyos lépések megtétele. 
Úgy, hogy a fájó döntések érintettjei meg-
őrizhessék emberi tartásukat, méltóságu-
kat és ha lehetőség van rá, az egzisztenci-
ájukat.

Én naiv, hogy mekkorát csalódtam!
Az első csalódást az uszodaépítésre az 

előző vezetés által elnyert 600 millió fo-
rintos támogatás visszautasítása okozta, 
melyhez 100 millió forint önerő lett vol-
na szükséges. Józan ésszel felfoghatatlan, 
hogy ez az összetételű testület (pedagógu-
sok, sportszakember, mindnyájan csalá-
dos emberek), orvos tanácsadóval a háta 
mögött, miért nem képes felfogni, hogy 
mit jelenthetett volna a városnak a létesít-
mény!

A másik csalódás, hogy a munkahely-
teremtés lehetőségét eljátszották, a beru-
házót sértő megjegyzésekkel, és diktálni 
akaró pozícióból való tárgyalásukkal. És 
még csak kilátásban sincs másik.

A csalódási sorozat folytatódott az in-
tézmény összevonások, létszámleépítések 
során. A polgármesteri hivatalnál az elbo-

csátás egyértelműen a politikai nézet alap-
ján történt, mint ahogyan a helyükre felvett 
dolgozók esetében is, természetesen ellen-
kező előjellel. Ezt nem lehet tagadni, mert 
aki ismeri az érintetteket, tudja, hogy ez az 
igazság.

Aztán jöttek az óvodák, és a „hatékony-
ság és a színvonal” jelszava alatt a szakmai-
lag elismert dolgozók kerültek lapátra, sem-
mibe véve a munkáltatói jogokat. A „lelkiis-
meret példaképe, aki szobrot érdemelne az 
óvoda udvarán” egyszeriben nem kívánatos 
személy lett az óvodában, hogy miért azt mi 
is ugyanolyan jól tudjuk mint Ön.

Áldatlan tevékenységük csúcspontja az 
oktatási és közművelődési intézmények 
átszervezése volt. (ÁMK-ba?, KIKI-be?, 
VIK-be? való tömörítés), Ha jól számolom 
tíz intézmény integrálására került sor. Nem 
tartja feltűnőnek polgármester asszony, hogy 
ebből nyolc intézmény jogutódlással és kettő 
jogutód nélkül szűnik meg úgy, hogy minden 
intézmény ugyanazon a helyen, ugyanazzal 
a vagyonnal, csak kevesebb létszámmal mű-
ködik tovább? 

Hát a napnál is világosabb, hogy miért 
történt ez így. Egyes képviselők, akik mel-
lesleg nagyon sokat engednek meg maguk-
nak, a könyvtárat „kommunista tűzfészek”-
nek titulálják, a dolgozókat „vörös” jelzővel 
illetik, akiket ki kell rúgni („füstölni”), hogy 
móresre taníthassák őket. A családsegítő 
szolgálat esetében az intézményvezető sze-
mélye volt a  nem kívánatos személy és talán 
szembetűnő lett volna, hogy csak a Könyv-
tár szűnik meg jogutódlás nélkül. Remélem, 
tudják, hogy így is kilóg a lóláb.

A döntések során a képviselőtestület 
egyes tagjai időnként megpróbáltak józanok 
maradni, de Ön győzött polgármester asz-
szony, gratulálok! Gratulálok, mert sikerült 
a józanabb képviselőket „frakciófegyelem” 
címen zsarolni, megfélemlíteni!

Sikerült elérni, hogy jogszabályokat meg-
szegve vagy kijátszva, munkáltatói jogokat 
megsértve, minden humánumot nélkülözve 

kirúgni olyan dolgozókat, akik több év-
tizedes becsületes munkát végeztek, az 
intézmény munkáját nagyon sok ember 
megelégedésére, városi színvonalra emel-
ték. Sikerült a polgármesteri hivatal és né-
hány intézmény munkájának színvonalát 
visszavetni.

Polgármester Asszony! Én minden, 
„zajos esemény” után vártam, hogy bizo-
nyára eltelnek, hogy felébrednek és belát-
ják, hogy nem állhat ebből a ciklus tevé-
kenysége, hogy felül tudnak emelkedni a 
győzelem diadalittas mámorán és rájön-
nek, hogy a közigazgatási munka SZOL-
GÁLAT és nem ZSARNOKSÁG.

Munkálkodásuk sokat árt, megosztott 
a város, sok ember fél (tudom, hogy ez 
Önöket nem hatja meg) azt nézik, hogy ki 
kivel áll szóba és mit mond. Az emberek 
azt érzik, hogy demokrácia helyett dikta-
túrában élnek.

Az öndicséret, öntömjénezés, önfénye-
zés, a mi mindent jól csinálunk szemlélet 
nagyon sok embernek visszataszító és fel-
háborító, mint ahogyan az is, hogy a bosz-
szúállás és a politikai tisztogatás vezérelte 
cselekedeteiket álságos módon, féligazsá-
gok állításával próbálják igazolni. Tudja 
ez olyan, mintha azt akarná bebizonyítani, 
hogy higanyból 80 kg egy mázsa, mert az 
nehéz fajsúlyú.

Higgye el, hogy a tévedések, nehézsé-
gek elismerése sokkal emberibbé tenné a 
megnyilatkozásaikat.

Az olvasói levél terjedelmének beha-
tárolása miatt mondandómat nem állt mó-
domban bővebben kifejteni, de felajánlom 
a Polgármester Asszonynak,hogy folytas-
sunk egy őszinte beszélgetést ezekről a 
kérdésekről a helyi televízióban élő adás-
ban.

Remélem, hogy a „megbízható, korrekt 
partner”- ség fogalmába ez belefér.

Füzesabony, 2007. 10. 04.
Bálint Balázsné  

füzesabonyi lakos
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 
Immár egy éve, hogy lezajlottak az önkormányzati választások, és a politikai váltógazdaság 
eredményeként új FIDESZ vezette koalíciójú képviselő-testület irányítja Füzesabony Város 
Önkormányzatát. Megválasztásukhoz elsőként gratuláltunk. A „hatalom átvételekor” a fejlődés 
valamennyi feltétele megvolt, amit bizonyított az is, hogy a település évről évre sokat fejlődött, 
formálódott, az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt. Olyan szép fejlesztési terveket, el-
nyert pályázatokat hagyott örökül a volt testület, mint pl. a városi uszoda teljesen előkészített 
projektje, a Széchenyi István Általános Iskola felújítására nyert pályázat és a gimnázium teljes 
rekonstrukciójára előkészített pályázat is.  

Az eltelt egy év során sokan kérdezték, hogy hol az MSZP, mikor emeli már fel legalább a 
szavát, hiszen a polgármester és Kotán képviselő számtalan alkalommal támadta az ellenzéket. 
Úgy gondoljuk, most a választás évfordulóján itt a megszólalás, a kritika ideje.

Mit is ígért a Laminé vezette választási szövetség? Ígérték legfőbb célkitűzésként, hogy mun-
kahelyeket teremtenek, hogy nem herdálják el a város vagyonát, és hogy nem építenek uszo-
dát (90 %-os kormányzati  céltámogatásból!!!). Legelőször azt az ígéretüket teljesítették, hogy 
nem építenek uszodát, lemondtak a beígért 600  millióról és kidobták az előkészítésre (tervezés, 
pályáztatás, stb.) elköltött milliókat. A lakosság felé egymást űberelve kiabálták túl az uszoda 
várható üzemelési költségeit. Persze tudjuk, hogy minden pénzbe kerül, de pédául a város la-
kossága által Lami-tévének becézett helyi adásra közel 8 milliót ad a város (támogatás, ingyenes 
helyiséghasználat és rezsi). „Ez nem sok”?  Sokba került viszont a könyvtár. Hozzá is láttak, 
hogy gazdaságossá tegyék – kirúgni mindenkit, netán lakatot rá? Pedig az igazság az, hogy a 
könyvtár és a közművelődés állami támogatást kap, míg a megelőző nem. Józanabb számítások 
szerint megfelelő üzemeltetéssel (bevételekkel) a városi uszoda fenntartása sem került volna töb-
be, mint amit jelenleg az önkormányzat saját fényezésére (lásd TV és helyi sajtó) költ. Az uszoda 
beruházás elvetése idején a polgármester ígérete a lakosságnak: Nem uszoda kell ide, hanem ter-
málfürdő! Hol tart az előkészítése, megvalósítása? És kedves „pedagógus” képviselők, hogyan 
mernek Önök egyáltalán a füzesabonyi és a Füzesabony környéki gyermekek szemébe nézni?

Másik ígéretük, hogy munkahelyeket teremtenek. Ez év szeptember 30-ával ez is teljessé vált 
- úgy mint Kambodzsában a Vörös Khmerek. Hadat üzentek a képzett köztisztviselői, közalkal-
mazotti körnek, köztiszteletben álló pedagógusoknak, végül a könyvtár teljes értelmiségi dol-
gozói állományának. Körmönfont módszerekkel eltávolították ezeket a dolgozókat az intézmé-
nyekből és így  számos üres álláshelyet teremtve saját hű elvtársaikat ültették a még ki sem hűlt 
székekbe. (Közülük jó néhánnyal találkozhattunk a kampány során Laminé „plakátragasztói” 
között.) Őszintén sajnáljuk a kirúgott  embereket, hiszen az MSZP-hez, SZDSZ-hez szerveze-
tileg egyikük sem kötődött. Galád módszereiket nemcsak a józan közvélemény, de a független 
magyar bíróságok is elítélik.

Szólnunk kell harmadik ígéretükről, a város vagyonának megtartásáról. Ez is sikerült – bár ne 
sikerült volna. Megtartották önkormányzati tulajdonban a vásárteret. Ezzel persze azt is elérték, 
hogy a hőn áhított befektető nem jött Füzesabonyba. Lehet, hogy a választások idején hangozta-
tott álláspont is elgondolkodtatta a Modine-t arról, hogy esetleg máshol keressen biztos telephe-
lyet?  Mindenesetre Füzesabony és térsége potenciálisan 400 jól fizető munkahelyet veszített.

Ott tartunk tehát, hogy Füzesabony új keletű képviselő-testülete 1 év alatt teljesítette az összes 
választási ígéretét. Ugyanakkor a város fejlődése megtorpant, konvergál a nullához. Tanúi lehet-
tünk a politika ámokfutásának.  (Folyt itt annyi könny, hogy az álmodott főutcai búvópatakot bő 
vízzel táplálta volna.) Szolgáljon az elmúlt egy esztendő mindenkinek örök tanulságul. Ébredj, 
térj észhez politika! Füzesabonyban is! 

A 2007. október 5-én tartott sajtótájékoztató rövidített változata
MSZP Szervezete - Füzesabony Baross út 12.
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Nem csak a 20 éveseké a világ...
Október 1-je, az idősek világnapja

1��1 óta minden év októberében ünnep-
lik az idősek világnapját. Alkalom ez 
arra is, hogy felvillantsunk az idősekre 
vonatkozó néhány adatot, helyzetüket 
jellemző tényt. Hazánkban a statisztikai 
adatok közlése szerint nagyjából min-
den ötödik ember 60 éves és idősebb; 
az előrejelzések szerint egy emberöltő 
múlva arányuk körülbelül 30 százalék 
lehet. Az idős emberek megélhetésének 
jórészt a nyugdíj a forrása vagy a nyug-
díjszerű ellátások valamelyike.

Az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület valamennyi tagja nevében kívá-
nok minden kedves füzesabonyi idős 
embernek hosszú, boldog, egészséges 
életet! Az idősek világnapja alkalmából 
az Országos Idősügyi Tanács titkárával 
beszélgettem.

- Tisztelt Korózs Úr! A mai Magyar-
országon ki számít idősnek?

- Mindenek előtt mint egy viszony-
szám közelíthető ez meg. A történelem 
folyamán időről-időre változott a foga-
lom megítélése. Mondhatnám növek-
szik az az életkor, amikor valakit idős-
nek nevezünk. Kétszáz évvel ezelőtt 
egy ötven éves ember már idősnek mi-
nősült. Manapság a hatvan felettieket 
idősödőnek, a hetven felettieket idős-
nek, a nyolcvan felettieket pedig agg 
korúnak nevezzük. Persze leginkább az 
életvitel, az egészségi állapot és a men-
talitás determinál.

- Ön fiatal ember, mégis miért tartja 
fontosnak az idősekkel való intenzív 
párbeszédet, a sorsukkal való törő-
dést?

- Mert a generációk mindig egymásra 
épülnek. Szomorú, hogy manapság még 
abból is társadalmi-politikai tőkét lehet 
kovácsolni, ha egy csoportot, mondjuk 
az időseket szembe lehet fordítani más, 

mondjuk a fiatalok csoportjával. Számta-
lanszor halljuk pl. a buszon: „Bezzeg ők 
ingyen utaznak”, vagy „...már megint a 
nyugdíjat emelik, minthogy a kisgyerme-
keseknek adtak volna...” stb.  Én azt gon-
dolom, hogy a korosztályok szolidarítása 
nélkül nincs társadalmi kohézió. Ahogy a 
szüleink gondoskodnak rólunk gyermek-
korunkban, felnevelnek, finanszírozzák 
az iskolai, egyetemi kiadásainkat, úgy 
kell nekünk felnőtt korunkban segíteni 
szüleinket, finanszírozni adók és járulé-
kok formájában az idősek megélhetését, 
és persze finanszírozni a gyermekeink ta-
nulását stb.

- Ön szerint a megyénkben, ill. a vá-
rosunkban élő idősek helyzete mennyivel 
másabb, mint az átlag nyugdíjasoké?

- Heves megye és benne Füzesabony 
az elöregedő térségek közé tartozik. Ettől 
a demográfiai kihívástól nem kell félni. 
Erre fel kell készülni. A helyi társadalom 
sokat tehet a településeken élő idősekért. 
A kötelező feladatokon túl, a helyi politi-
kára, civil szférára van bízva, hogy él az 
adott lehetőségekkel. 

Az országos átlaghoz képest a térség 
nyugdíjasai szerényebb körülmények kö-
zött élnek. A nagyvárosokban magasab-
bak a nyugdíjak, mint általában vidéken. 
Ebben közrejátszik a tradíció is. A vidéki 
ember különösen a nők nem rendelkez-
tek magas iskolai végzettséggel, az 50-
es években vidéken a nők nem vállaltak 
munkát, ahol szolgálati időt szereztek és 
járulékot fizettek volna. Igaz az életüket 
ledolgozták, a háztájiban, napszámban a 
házkörül 4-5 gyermeket neveltek, csak 
épp szolgálati idejük nem, vagy csekély 
volt. Ezért az alacsonyabb nyugdíj.

- Milyen kormányzati intézkedésekre 
számíthatnak térségünk idősei? Időspár-
ti-e a jelenlegi kormány?

- Mindenek előtt a nyugdíjkorrek-
ciós program folytatásával igyekszünk 
segíteni. Ez a nyugdíjrendszeren belüli 
igazságtalanságokat hivatott kiigazíta-
ni. Jelentős mértékben megemeltük az 
értékvesztett nyugdíjakat (azok számá-
ra, akik 1987. december 31. előtt men-
tek el nyugdíjba). Két lépésben 20%-
kal megemeltük a sajátjogú nyugdíjjal 
nem rendelkező özvegyek nyugdíját. 
Ebben az évbe a törvényi előírásoknak 
megfelelően, januárig visszamenőleg a 
4%-os nyugdíjemeléshez még 2,4%-os 
emelést kapnak november hónapban. 
Folytatjuk a korrekciós programot. 
Januárban a „rossz évben” elmentek 
nyugdíját emeljük meg a szolgálati idő 
függvényében akár 14%-kal, azoknak, 
akik 1��1 és 1��6 között vonultak 
nyugállományba. Csak ez az utolsó 
intézkedés 700 000 embernek segít! 
A fentieken túl marad a 65 éven felü-
liek utazási kedvezménye és a 13. havi 
nyugdíj is. Én azt hiszem, és tudom is, 
hogy kormány még ennyit nem tett a 
nyugdíjasokért mint Gyurcsány Ferenc 
kormánya.

- Korózs Úr! Ön viszonylag gyak-
ran találkozik a füzesabonyi idősekkel. 
Mégis arra kérem, üzenjen számukra 
valmit az idősek világnapja alkalmá-
ból!

- Isten éltessen minden idős embert 
erőben, egészségben, boldogságban, 
szerettei és családja körében. Számít-
hatnak rám! Minden tőlem telhetőt 
megteszek értük.

Őszinte tisztelőjük: Korózs Lajos 
parlamenti képviselő, Országos Idős-
ügyi Tanács titkára

Márkus Róbert Zsolt 
szociálpolitikus

Kamasz gyermeke nehezen il-
leszkedik be közösségekbe? 

Iskolás gyermeke szorong reg-
gelente? Óvodás gyermeke sír, 
amikor el kell válnia Öntől?

Van segítség! Hívjon bizalommal, 
problémáját diszkréten kezelem!
Okleveles pszichológus elsősor-

ban 3-18 éves korig pszicho-
terápiás jellegű beavatkozást 

illetve tanácsadást vállal!
Telefon: 70/200-24-14 

Márkusné Barkó Otília 
 pszichológus

VÁROM RÉGI ÉS ÚJ  
VÁSÁRLÓIMAT A BELSŐ 

PIAC-CSARNOKBAN!

VÁROM RÉGI ÉS ÚJ  
VÁSÁRLÓIMAT A BELSŐ 

PIAC-CSARNOKBAN!
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Októberi  
elmélkedések…

Ebben a hónapban kell éreznie minden magyarnak legin-
kább, hogy magyar. 158 éve, valamint 51 éve is ezen hónap-
ban bizonyították eleink, hogy milyen a  magyar virtus. A 
következőkben október 6-ról és október 23-ról elmélkedek, 
keresem a két jeles nap közötti összefüggéseket, azonossá-
gokat. Noha időben több mint 100 év választja el eme nemes 
tetteket, mégis sok a közös vonás…

Nemzetünk egyik legfőbb büszkeségének, a nemzeti ösz-
szetartozás, a nacionalizmus megtestesülésének ünnepe, az 
1848-49-es szabadságharc lezárását jelentő világosi fegyver-
letétel után a haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivé-
gezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezrede-
sét, akik a bukást követôen kerültek osztrák fogságba. Így ők 
a magyar nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich 
János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernô, Knézich Károly, Lah-
ner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, 
Nagysándor József, Pöltenberg Ernô, Schweidel József, Tö-
rök Ignác és Vécsey Károly. Az aradi vértanúk kivégzésé-
nek emléknapja - Nemzeti gyásznap. Október 6-án nem csak 
Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték 
gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. 

Szintén október hónapban mozdult meg egy emberként az 
ország 1956-ban. Hazánk fiainak másik nagy büszkesége az 
’56-os forradalom. Vagy ellenforradalom? Különböző köny-
vekben más-más féleképpen magyarázzák. 1989 előtt is mást 
jelentett, utána is, és ma is mást jelent. Igazából egy a fontos! 
A magyar nép bátorságát, tettvágyát, összefogását, tenni aka-
rását jelképezte akkori cselekedete. Szinte egy emberként fel 
mert szólalni az elnyomók ellen, ki merte nyilvánítani a véle-
ményét! Mert véleménye mindenkinek kell, hogy legyen! És 
az, hogy meri-e azt hallatni… az attól függ, mennyire elnyo-
mók az elnyomók, milyen módszereket alkalmaznak azokkal 
szemben, akik bátrak, és véleményüket felvállalják…

Gondolom, már Önök is hallottak (esetleg saját bőrükön 
tapasztaltak is) olyat, hogy egy demokráciának csúfolt „szer-
veződményben” diktatúra uralkodik, és a véleménynyilvá-
nításnak, nézetkülönbözőségeknek súlyos következményei 
lesznek. Igen, ez egyáltalán nem oly’ távoli valóság. Mert 
sokaknak ma is van mitől (kitől/kiktől?) félniük, nem mond-
hatják el véleményüket, mert igaz, hogy ugyan nem tankok 
jönnek válaszul, de munkahelyvesztés, vagy zsarolás, eset-
leg fenyegetés… Nehéz az élet. És egyéb közhelyek…De 
azt gondolom, némi túlzással élve: régi szelek fújnak az új 
világban…

Az ’56-os forradalmároknak sikerült valamit bebizonyít-
niuk: a közösség ereje, az összefogás megdicsőít, diadalhoz 
vezethet! Csak úgy, mint az aradi vértanúk esetében. E két 
azonosság köti össze a két nagy októberi emlékezésünket.

Emlékezzünk ma az 51 évvel ezelőtti eseményekre, gon-
doljunk kegyelettel a hősi halottakra, fohászkodjunk azért, 
hogy soha többé ne fordulhasson elő hasonló…

És reménykedjünk abban, hogy a mindenkori elnyomók 
mindenkor megkapják, amit megérdemelnek!

Kegyelettel hajtok fejet az elnyomást nem tűrő, bátor hon-
fitársaink előtt!

(Az írás kifejezetten az 1849. október 6-án meggyilkolt 
vértanúknak, illetve az 1956. október 23-án kitört forrada-
lom áldozatainak állít emléket. Velük foglalkozik, róluk szól. 
Mindennemű áthallás, esetleges jelenkorral való egyezőség 
csupán a véletlen műve…(-a szerk.)

-márkusr-

Nyílt levél  
Laminé Antal Évához!

Tudod, Antal Éva,  mindenki úgy harcol a nyilvánosság előtt, 
amilyen a jelleme. Te hazugságokkal, mi érvekkel, s az emberek 
szolidaritásával. Látszik, a Heves megyei Hírlapnak adott nyi-
latkozatodból, hogy fogalmad sincs a könyvtárban eddig folyt 
szakmai munkáról. Talán vedd elő a szakfelügyeleti jelentéseket, 
és  kérdezd meg a szakmai módszertant. Ez is mutatja, hogy itt 
nem a szakmaiságról van szó. 

Először is: a könyvtár  nyitva tartása október 1-től nem növe-
kedett. (Fordítsátok meg a nyári nyitvatartási táblát.) Mivel nem 
ismered a régit, közlöm veled: reggel 9-től este 18-ig, szombaton 
8-12-ig. Nyáron a hivatal munkarendjét vette fel, most szeptem-
berben nem tért vissza a régi nyitva tartásra, mert a táppénzek 
és szabadságok miatt (mondhatnám úgy, hogy a cirkuszaid mi-
att) egy ember nem tudta volna nyitva tartani.  

Másodszor: a könyv örökbefogadási akciót mi egy országos 
akció részeként legalább tíz éve csináltuk. Majd nézd meg, hány 
könyvben benne van, hogy ki fogadta örökbe. Vagy innen vetté-
tek az ötletet?

Harmadszor : a hozzáértő szakembereidről tájékozódtam hét-
főn, mikor nagy nehezen kinyitott a könyvtár, 10 helyett 10,30-
kor, s én ott megjelentem könyvtárhasználóként.  Az olvasók a 
teraszon ültek, várták, hogy a bent lévő polgármester, alpolgár-
mester s az általatok odavitt  X. Y. (akit szakmailag ne mutass be, 
mert  volt szerencsém módszertanosának lenni) kitalálja, hogy 
most mi lesz. Volt olvasó, aki ezt nem győzte végig várni, elment, 
volt aki kivárta, s délben sikerült végeznie, könyv nélkül. Pedig 
egy nagyon egyszerű referensz kérdéssel érkezett, amit tudtam, 
hogy a mi könyvtárunk állományából max. 10 perc (de az már 
nagyon sok) alatt meg lehet oldani. Jómagam fénymásoltatni 
voltam, amit a VIK gazdasági vezetőjének a fia (aki állítólag 
szakmai gyakorlaton van a könyvtárban, gondolom erről van 
papír a főiskolájától)  próbált megoldani, de mivel nem értett 
hozzá, csinált egy csomó rontott példányt, az anyja erre mondta 
neki, hogy vidd át gyorsan hozzám az irodába, s másold le. Át-
vitte, lemásolta. Egyetlen sikerélményük volt, hogy a VIK gazda-
ságvezetője el tudta hozni a postáról a folyóiratokat, s el kezdte 
kirakni a polcra, nyilván azt nem tudta, hogy nyilvántartásba is 
kell venni őket. Tragikomikus volt a ti javuló szolgáltatásotok.  

Tudod,  kedves Antal Éva, azt nem te fogod eldönteni, hogy  a 
te embereid hogyan szolgáltatnak (szerinted javulóan),  hanem 
az odajáró olvasók., akik közül egy tegnap közölte a pultban álló 
emberetekkel, hogy tovább egyenlőre nem kíván ide járni.

Negyedszer: értelmezhetetlen az általad mondott felújítjuk az 
internetes rendszert mondat. Honnan tudod, hogy nálunk az mi-
lyen? Aki átvette tőlünk a gépek jelszavait, egy fél órát töltött a 
könyvtárban. Ha nem tudnád, - de honnan is tudnád, hiszen Fü-
zesabonyban egy polgármesternek nem kell ismerni az intézmé-
nyeit, csak teljes erővel tönkretenni – ECDL tanfolyamok folytak 
nálunk, tehát olyan rossz nem lehet.

Ötödször: a ti hozzáértő szakembereitekről nem te döntöd el, 
hogy hozzáértő-e, hanem az olvasók, s a szakmai felügyelet.

Nem foglalkoztam eddig a hazugságaiddal. Tudom, hogy mi-
attam tört ki a háború, engem akartatok lapátra tenni, (először) 
hogy ne tudjak elmenni a prémium évekre. (S azt is tudom, hogy 
miért gyűlölsz. Nem érdekel) S azt is tudjuk, hogy mivel ez nem 
sikerült, ezért rúgtál ki mindenkit, (ez volt a terved másik része) 
csak elvétetted, azt hitted Attila maradni fog.

Most túl lőttél a célon. Mikor már az, akinek fogalma sincs a 
könyvtárról, a szakmai hitelünket akarja tönkretenni, akkor már 
tényleg elindítjuk a háborút. Ha harc, hát legyen harc.

Antal Istvánné (csak 31 évet és 4 hónapot  
dolgoztam ebben a könyvtárban)
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Abonyi adok-kapok
(Ahol a fagyi is pártos)

168 óra
Szeptember 14.-én az ÖFE meghívására 
Füzesabonyba látogatott az országosan 
közismert 168 óra stábja, hogy a váro-
sunk egy éve megválasztott testületének, 
sokak megítélése szerint sorozatosan el-
hibázott döntéseiről tájékozódjon, és ar-
ról beszámoljon hasábjain.

Krug Emília újságírónő egy kollégá-
jával majd egész nap járta városunkat, 
megszólítva az utca emberét, több közéle-
ti szereplőt és a kedvezőtlen Önkormány-
zati döntések néhány szenvedő alanyát 
is. Az október 04.-én megjelent, Füzes-
abonyról elkészült írást is tartalmazó 168 
óra példányait már korán reggel elkap-
kodták a kíváncsiskodók településünkön, 
és nagyon sokan jelezték egyesületünk 
felé azt, hogy még ők is szeretnék elolvas-
ni ezt a cikket, de nekik már nem jutott 
az újságból. Így mondhatni, közkívánatra 
különszámunkban ezúton idézünk több 
részletet az újságírónővel egyeztetett 
módon, a forrásként felhasznált 168 óra 
2007. október 04.-én megjelent számának 
28-29. oldalán megjelent  ,,Abonyi adok-
kapok’’ című cikkéből, amit Krug Emília 
készített városunkról.

Wenczel Árpád felelős szerkesztő

viselője. – Csak felsoroltuk, mit tettünk. 
Százszázalékos az infrastruktúra, pályá-
zatokat nyertünk, épültek járdák, parko-
lók, rendbe hoztuk a temetőket. De kevés 
volt az újraválasztáshoz.”

Jött a jobb. A korábban óvónőként 
dolgozó, majd a helyi Fidesz elnökévé 
előlépett Laminé Antal Éva mögé állt a 
KDNP, a MIÉP, az MDF, a Fidelitas és a 
Lokálpatrióta Egylet is. A szocik állítják, 
jobbos megmondócsapatok házról házra 
járva híresztelték, hogy Gulyás László a 
Rózsadombon kívánja eltölteni nyugdí-
jaséveit; Laminé pedig a gázóraleolvasó 
társául szegődött, úgy magyarázta, „még-
iscsak lett gázáremelés”.

Seper a polseprű 
„A városra rátelepedett a politika” 

– elemez tömören Korózs Lajos, a tér-
ség szocialista országgyűlési képvise-
lője. Bólogatnak a többiek, s olyanokat 
mondanak, hogy errefelé mostanában 
szervezőjétől lesz bal- vagy jobboldali a 
gyereknap, tudni, hol szoci a fagyi, hol 
narancsos a paradicsom. Az ellenséges-

Füzesabony tavaly óta „heves politikai csa-
tározások” színtere. Minden szomszéd min-
den tehene veszélyben. Faltól falig áll a harc. 
Mert, lám, elbukott az uszodaterv (lett Tria-
non-emlékmű), de elszalasztották a befekte-
tőt, és tisztogattak egy nagyot a közintézmé-
nyekben. Pletykák, névtelen levelek, kölcsö-
nös szemrehányások dúlják a várost…

…Tavaly azonban – az országos meg-
szorítás kellős közepén – Gulyás László 
nyugdíjba ment. „Rossz volt az új jelölt, 
halovány a kampány – mondja Sípos Atti-
la, a jelenlegi testület egyetlen balos kép-

Gulyás László (középen)
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kedésnek tulajdonítják, hogy „elúszott 
az uszoda”. A város 2006 tavaszán 600 
millió forint címzett támogatást kapott 
a projektre, maga a miniszterelnök tette 
le az alapkövet. „Abonynak százmilliót 
kellett volna hozzátennie a félmilliárd-
hoz, azt is három részletben. Ehelyett az 
új testület leállította a beruházást.” Idén 
januárban újabb kudarc borította ki a he-
lyieket. A világ egyik vezető gépjárműal-
katrész-gyártó vállalata New Yorkban be-
jelentette: tizenkétmillió dollárt ruház be 
Füzesabonyban, két év alatt négyszáz új 
munkahelyet teremt a városban. A multi 
igénye szerint változott a rendezési terv, 
a Gazdasági Minisztérium is támogatta az 
ötletet – a vállalat végül mégis a közeli 
Gyöngyöst választotta. „A komcsi Korózs 
tett keresztbe, az vitte direkt szoci városba 
a gyárat” – így tartja a jobbos mitológia. 
A képviselő cáfol, azt mondja, az új pol-
gármester vezette abonyiak felkészület-
lenül tárgyaltak, nem meglepő hát, hogy 
odébbállt a beruházó. „Van képük rágal-
mazni – csattan fel Korózs. – Inkább arról 
beszélnének, hogy az önkormányzattól és 
intézményeitől kizárólag balosokat bo-
csátottak el. Ez szimpla politikai tisztoga-
tás.” A könyvtári körlet tagjai halállistát 
emlegetnek. „Csupa szakképzett embert 
küldtek el. Az érkezők viszont politika-
ilag képzettek. Költségcsökkentésre hi-
vatkozva húzták meg a létszámot, mégis 
vagy tíz új köztisztviselőt vettek fel. Köz-
tük a polgármester kampányszervezőjét, a 
tanácsadóját, a helyi Fidelitas elnökét, a 
fideszes külsős bizottsági tag feleségét és 
az egyik jobboldali önkormányzati kép-
viselő fiát.” A helyi könyvtár „baloldali 
fészekként van számon tartva, pedig reak-
ciósok is olvasgatnak itt”. Át is szervezi 
az önkormányzat a helyet. A művelődési 
teendőket, a múzeumi és moziszolgáltatá-

sokat a jövőben a hivatal látja el, a könyv-
tár pedig a Városi Intézményi Központ 
nevű formációnak jut, dolgozóinak „jog-
utód nélküli megszüntetéssel” már fel is 

mondtak. Állítólag az óvodában is pol-
seprű seper. A balos Aux Józsefné 32 évet 
dolgozott az intézményben, egy időben 
Laminé kollégájaként, óvodavezető volt, 
s most felmondtak neki. „A polgármester 
nyomására. Pedig korábban Brunszvik 
Teréz-díjra javasolt.” 

Indulunk, a délután a jobb érveié. Vá-
rosnéző túránkon Kotán György, az ön-
kormányzati lap szerkesztője, tanácsnok, 
Laminé jobbkeze kalauzol. Kotán mun-
kássága nyomán az addig csupán hivatali 
híreket és „vadlibabál csak hölgyeknek” 
típusú programajánlókat kínáló újság is-
meretterjesztő anyagokkal dúsult. Turul-
ról, árpádsávról. De van ellenzéki hang-
vételű orgánum is, méghozzá a Füzesabo-
nyi Krónika /Füzes Krónika – a szerk./, 
elvileg civil. Huszonéves fotóra lelünk 

benne: mostani fideszesek ülnek Lenin-
idézet alatt, miszerint: „A szó komoly 
értelmében vett politikát  csak a tömegek 
csinálhatnak.

…Zöld placcon állunk meg, lábunk 
alatt az uszoda gazos alapköve. „Nem 
szabad ezt felépíteni, a szocik se csinálták 
volna meg. Nem lenne pénz a működte-
tésére, így is százmilliós a hiány.” Amit 
– a polgármester asszonytól tudjuk – az 
átszervezésekkel sikerült lefaragni. Vala-
mint: „Az új alkalmazottak megfelelnek 
a pályázati feltételeknek, bár tény, ahová 
nem kell, oda nem vettünk fel három-
diplomás dolgozót.” Az óvodára is van 
magyarázat: kevés a gyerek, megszűnt 
egy csoport, ezért kell kevesebb óvónő. 
Laminét többszörösen is megbántották. 
„Valaki a győzelem után a fülembe súgta, 
nem baj, úgyis rámegyek idegileg.” Job-
bos képviselőtársa így summáz: „Mióta 
fideszes a város vezetése, nem nyertünk 
pályázatot, szántszándékkal keresztbe 
tesznek a szocik. Naná, hogy volt politi-
kai tisztogatás. Pont úgy, mint az elmúlt 
kilenc évben. Csak akkor elaprózták, nem 
tűnt fel senkinek.”Az újak jól megtanul-
ták a leckét. „Nem különb ez az országos 
politikánál. Ha az én tehenem elpusztul, 
dögöljön meg a szomszédé is.”

Kotán György és Varga Mihály (archív felvétel)


