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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

„...és a földön békesség...”
Békétlen világban élünk. Ahhoz, hogy
ezt lássuk, nem kell föltétlen messzire,
a világ távoli, háborúktól forrongó vidékeire néznünk. Elég körültekintünk saját
országunkban, saját városunkban, közvetlen környezetünkben,... és látjuk. Egyre
inkább. A frusztráció, az indulatok, a háborúságok ott vannak a családjainkban, a
munkahelyeinken, a várótermekben, az
utakon, a hivatalokban, a politikában, a
közéletben.
A békétlenség rombol, tönkretesz. Csak
káros következményei vannak. Falakat
épít, és szakadékokat húz. Elválasztja a
testvért a testvértől, a barátból ellenséget
képes csinálni, azokat, akiknek vállvetve
kellene küzdeniük egy célért, egymással
szembefordítja.
A békétlenség igazából senkinek sem
jó. Mindenki szenved tőle, de sokan
mégsem akarnak, vagy már nincs erejük
szembeszállni vele. Sodródunk az árral.
Honnan jön ez a békétlenség? Kereshetnénk az okát. Mutogathatnánk ide is,
oda is, jobbra is meg balra is – ahogyan ezt
gyakran meg is tesszük – de a békétlenség
forrása valójában nem valahol kívül, hanem belül van. Bennünk. A szívünkben,
a lelkünkben. Onnan tör elő, és indul a
maga pusztító útjára, ahogyan ösztönzést
kap a körülményektől. A békétlenséget
ezért belül kell felszámolni.
Azon az éjszakán, amelyen Jézus, az
Isten Fia megszületett, angyal érkezett a
júdeai Betlehem vidékén tanyázó pásztorokhoz. Nagy örömhírt hirdetett nekik.
Bejelentette, hogy Üdvözítő született a
földre. Itt van az Istentől küldött Messiás,
aki azért jött el, hogy meghaljon a világért, majd feltámadjon, és ez által megszabadítsa az embereket a bűntől, s annak
következményeitől.

Az angyal azt is mondta, hogy ez az
egész nép öröme lesz. Vagyis nemcsak
egy szűk kör számára hoz megoldást a
Megváltó, hanem mindenkinek, mindenütt, aki csak érzi, hogy szüksége van rá,
és rábízza az életét.
Igen. Jézus azért jött, hogy belül változtasson meg bennünket. S ahogy belül
megváltoztunk, ennek a jó hatása a környezetünket is elérje.

Miután az üzenet elhangzott, további
angyalok serege jelent meg, akik ezekkel
a szavakkal dicsérték Istent:
„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség az Istennek tetsző embereknek.”
Az angyalok már tudták és előre örültek, hogy amikor majd egy ember felismeri Jézus Krisztusban a saját, személyes
Megváltóját, Szabadítóját és Urát, és azután rá is bízza magát, akkor óriási vál-

tozások fognak létrejönni a bensejében, s
így az egész életében. Ők ekkor – gyakorlatilag – arról énekeltek, hogy mi lesz a
következménye Jézus megváltó munkájának: Ez a megváltás Isten számára dicsőséget szerez, az emberek számára pedig
valódi békességet és belső harmóniát...
Nekünk erre van szükségünk. Valódi békességre és belső harmóniára.
Ezen a karácsonyon legyen Isten üzenete számunkra az, hogy Jézus Krisztus,
az Isten Fia valódi békességet hozott és
kínál mindannyiunknak. Mert az igazi
harmónia csak Jézus Krisztus által Istennel, a Teremtőnkkel való kapcsolat megtalálásakor költözik az életünkbe.
Kedves Olvasóm! Amiről az angyalok
énekeltek, az a Te életedben is megtörténhet ezen a karácsonyon. Jézus valóban
az Isten Fia. Ő tényleg meghalt érted és
tényleg feltámadt a halálból. Ő valóban
él és ismer Téged. Ha egyszerű szavakkal megszólítod, őszintén hozzá fordulsz
és rábízod az életed, ő megváltoztat valamit benned, belül. Érezni fogod, hogy
közel jön hozzád és valódi megnyugvást,
békességet ad. Ahogyan egy alkalommal
megígérte:
„Békességet hagyok nektek: az én
békességemet adom nektek;
de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.”
(János Evangéliuma 14. rész, 27. vers)
Ezt jómagam is átéltem, és ezzel kívánok Békés, Boldog Karácsonyt Füzesabony minden lakójának!
Fóris Tamás
lelkész

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Olvasói levelek

FÜZES IP

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. /

Egy füzesabonyi kocsmáros intelmei a századforduló idejéből
A helytörténet és az életmódkutatás számára éppúgy fontos a szépírói emlékek
megőrzése, mint a tényeket, adatokat tartalmazó források feldolgozása. Képet adnak a kor emberének gondolkodásáról, értékrendjéről, és ezen keresztül formálják
a korabeli társadalom berendezkedéséről,
viszonyairól kialakított elképzeléseinket.
Családi emlékeink között található egy
kéziratos lap, amelyről mindössze annyit
tudunk, hogy Czeglédi Dávidtól (18701928), dédnagyapámtól származik, aki
szigorú, de családszerető ember volt. Nevét 1912-től kezdve ott találjuk a füzesabonyi elemi iskola iskolaszékének tagjai
között, az iskolaszék jegyzőkönyveiből
pedig kiderül, hogy tevékenyen részt
vett a falusi közösség életében. Helybeli
teendői mellett képviselőként is kiállt a
község érdekeiért. Mint a vadásztársaság
tagja jó kapcsolatot ápolt a vidék elöljáróival, de a község lakói emlékezetében
leginkább a Kossuth utcai Dávid-kocsma
kocsmárosaként ismert. Személyes irataiban is egyszerűen csak ez a titulus szerepelt: kocsmáros.
Képviselői tennivalói sokat szólították
Budapestre, a hosszú utazások alatt pedig
volt ideje elmélkedni. Valószínűleg egy
ilyen utazás alkalmával vetette papírra
az itt közölt sorokat. Hogy az ötletet a
kor közkedvelt kiadványából, a kalendáriumból vette, vagy ő maga játszadozott
az ábécé betűivel, igazából már nem érdekes. A lényeges, hogy fontosnak tartotta
lejegyezni ezeket a gondolatokat, ami azt
bizonyítja, hogy sajátjaként ismerte el a
bennük megfogalmazott erkölcsi értékeket, normákat. Ezek közül számos intelem még ma is általános emberi értékeket
képvisel, és így az év vége felé közelítve,
amikor lassan majd számot vetünk az eltelt esztendő történéseivel, talán érdemes
elgondolkodni azon, hogy mit tudunk magunkévá tenni egy közel száz évvel ezelőtt
élt füzesabonyi kocsmáros emberségéből.
A
Amit kíván tenmagadnak,
azt tedd ember társaidnak,
légy kész inkább békét tűrni,
mint másokkal perlekedni.
B
Bánj el házi cselédekkel
mindig úgy mint emberekkel,

testvéreid szívből szeresd,
a szép egyeséget keresd.
Cz
Csufságot öregekből ne tégy,
hogy ezért Istentől büntetést ne végy,
mert gyermek te is várhacz vénséget,
agy hát vénnek tisztességet.
Dolgozzál naponta s tanulj szerényen,
D
jókedvvel nem tunyás kénnyel,
mert ha most tanulni nem szerecz,
megbánod ha vén leszel.
Elvett jókat másoktól ne fitymáljad,
E
te azokat megháláljad,
s mondj érette köszönetet,
hogy így nyerhess dicséretet.
F
Fogadást csak okosan tégy,
hogy aztán szódnak ura légy,
soha ne eskügy hiába,
mert juthacz Isten haragjába.
G
Gondot másokra is viselj,
ne csupán te magadra ügyelj,
a szegényt is szívből szeresd,
bántalmakkal őt ne illesd.
H
Ha nemes a nemzetséged,
az dicsővé nem tesz téged,
kinél az ész erkölcs nemes
dicsőségre az érdemes.
I
Ifiu kíméld értékedet,
mert bú éri ősz fejedet,
a sok eszem iszom végre
juttat keserű ínségre.
J
Jól elrendeld dolgaidat,
vidámul folytasd azokat,
amit véghez vihecz még ma,
ne halaszd azt majd holnapra.
K
Keress mindig igazságot,
gyűlöljed a hamisságot,
mert hacsak egyszer hazudni mersz,
hitelt többé nem igen nyersz.
L
Légy gyors munkás és hív szolga,
az ilyennek jól van dolga,
minden gonoszság kezdete,
a henyélés szeretete.
M
Megbántódon ne állj bosszút,
békességre ez legjobb út,
a rossz ember vétkét megvesd,
de magát az embert szeresd.
N
Ne csüggedj el ínségedben,
dolgozzál s bízzál Istenben,
erős lélek legyen benned,
ezzel lehet mindent tenned.
... s így tovább, egészen Z-ig.

Czeglédi László



Füzesabonyban, a (kondi terem udvarában), a város egyetlen ifjúsági információs pontja, a FÜZES IP, nyitotta meg
kapuit a füzesabonyi lakosság számára.
Az Iroda fő profilja: Ingyenes internetezési lehetőség, információszolgáltatás a fiatalokat érintő legfontosabb kérdésekben: munkalehetőségek, albérletek
a városban, szálláshelyekről Heves megyében, a városban és a régióban levő
kulturális és sportrendezvényekről, helyi egészségügyi és szociális ellátásokról, segítő és krízisellátó helyekről, továbbtanulási lehetőségekről, tanácsadást
szervezünk a helyi igényeknek megfelelően. Rendezvényeinkkel és programjainkkal, az igényeknek megfelelően
megpróbáljuk a lakosság mindennapjait
színesíteni, kikapcsolódási lehetőséget
nyújtva ezzel. Ezen kívül van az irodában egy ötlet és hangulatfal, ahová várjuk az egyéb ötleteket, javaslatokat, akár
az iroda profiljával, akár programokkal
kapcsolatban.
Az Füzes IP üzemeltetői és munkatársai bíznak abban, hogy ezzel a szolgáltatásaiban széleskörű szabadidős
helyiséggel sikerül megmozgatniuk az
ifjúságot és a fiatal felnőtteket. Elsődleges cél, hogy közösségi tér jöjjön létre,
melyben az ideérkező jól érzi magát, és
hasznosan tudja eltölteni az idejét.
A Füzes IP számít a Füzesabony városban működő és tevékenykedő civil
szervezetekkel való kapcsolat kialakítására. Hisszük, hogy együtt eredményesebben és hatékonyabban tudjuk kiszolgálni a füzesabonyi polgárokat.
Lehetőséget szeretnénk adni más
szervezetek programjainak, rendezvényeinek a helyszínt illetően, természetesen ingyen és bérmentve, 15-20 fős
az iroda befogadó képessége. Ha ezzel
kapcsolatban igény merül fel, szívesen
látjuk irodánkban a civil szféra képviselőit.
Természetesen az információszolgáltatás terén is szeretnénk a lakosság
igényeit kielégíteni, ha valakinek, vagy
valamilyen szervezetnek közérdekű információja van, vagy információra van
szüksége, nyugodtan forduljon az iroda
munkatársához.
Kriston Alida

www.fuzeskronika.hu

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy december közepétől már az interneten is olvashatják a Füzes Krónika
kiadványait, valamint az Összefogás Füzesabonyért Egyesület tevékenységével
kapcsolatos fontosabb híreket, információkat a www.fuzeskronika.hu helyen. A
web oldalunkat folyamatosan frissítjük,
és fejlesztjük.
a szerkesztőség
2007. DECEMBER 21.

Valami bűzlik Füzesabonyban…

A Karácsony ünnepére figyelemmel ezúttal szerkesztőségünk nem közöl olyan
tartalmú olvasói leveleket, amelyek megítélésünk szerint erősen bírálják, esetleg
durván kritizálják az Önkormányzat tevékenységét. Egy név nélkül - közvetlenül
lapzártánk előtt - címünkre érkezett levélre azonban reagálnunk kell, mert az abban
leírt dolgokról már így is többféle mende
– monda kering városunkban.
Mint arról már biztosan hallott Tisztelt
Olvasónk is, a Heves Megyei Vízmű Zrtnél sem zavartalan mostanában az élet. Az
öt üzemegységgel és egy központi irányító
részleggel működő társaságból való kiválás gondolata több önkormányzat részéről
felmerült az utóbbi időkben. Ezek között
volt Hatvan, Heves mellett többek között
Füzesabony is. Tudomásunk szerint a
kistérségekre történő széthullás ebben a
formájában elméletileg feleslegessé tenné
a cég felső vezetését is, így nem véletlen
indult el feltehetően a párbeszéd, - adott
esetben lobbi - az érintett felek részéről.
Minél sűrűbbek lettek a viharfelhők a vízmű háza táján, annál gyakrabban hallhattunk az önkormányzatok és a vízmű képviselői közötti egyeztetésekről.
Közben valamennyien tapasztalhattuk
azt, hogy városunk önkormányzata is erősen bírálta az elmúlt egy év során a vízmű
működését, és gyakran felmerült itt is a
kiválás gondolata. Éppen ezért meglepő
volt sokunk számára, hogy november 3.án a Vízmű Zrt-t gyakran bíráló Kotán
György tanácsnok úr milyen békés nyilatkozatot adott a Heves Megyei Hírlapnak arról, hogy „Füzesabonyban egyelőre várnak a vízmű-üggyel”. A november
12.-én megtartott „falusi” közmeghallgatáson is - a korábban oly vehemensen
fellépő - Kotán úr a vízműves témáknál
csendben hallgatott és Laminé polgármester asszony is feltűnően pozitívan
szólt a víz – szennyvíz kapcsán felmerült
témákhoz. Ezt követően két nappal a Heves Megyei Vízmű Zrt. november 14.-ére
összehívott közgyűlésén, az önkormányzatok döntő többsége végül leszavazta a
Heves Megyei Vízmű Zrt. szétszedését.
Ezzel egyidőben sokak megdöbbenésére „robbant a bomba”, miszerint Füzesabonyban a vízmű helyi üzemegységének
élére december 1-től a nyugdíjba vonuló
Radics József utódjaként dr Bánhidy Péter vezérigazgató úr a korábbi tervek, és a
21/2002.(IV.25.) KöViM rendeletben leírtak ellenére a megfelelő szakmai képesítéssel- és gyakorlattal nem rendelkező
Kotán Györgyöt bízta meg!
Valami bűzlik Füzesabonyban, de ez
most nem konkrétan a szennyvíz! Bár egy
cég belső ügyei általában nem publikusak, ez esetben azonban egy mindannyi2007. DECEMBER 21.

unkat érintő víziközmű üzemeltetéséről,
annak irányításáról van szó! Ráadásul a
városunk önkormányzatának egyik képviselője – aki ugye közszereplő – került
kinevezésre a vízmű helyi üzemegységének élére, sokak szerint igen gyanús
körülmények között. Milyen véletlen
egybeesés, hogy Füzesabony önkormányzatának álláspontja akkor kezd közelíteni
a vízmű központi irányításának céljaihoz,
amikor a helyi képviselőtestület egyik
tagját – Kotán urat – minden előzmény
és megfelelő szakirányú képesítés nélkül
váratlanul megbízzák a helyi üzemegység
vezetésével!
Éppen ezért tervezzük lehetőségeink
szerint ennek a zavaros ügynek a tisztázását következő számunkban. Meg kívánjuk
kérdezni dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
úrtól egyebek mellett, mi alapján hozta
meg e döntését a fentiekben megjelölt,
idevonatkozó rendeletben leírtak ellenére? Hogyan esett a választása a szakmailag kellően képzett „régi motorosokkal”
szemben egy e téren laikusnak számító,
sem szakmai gyakorlattal, sem pedig
megfelelő képesítéssel nem rendelkező, a
vízművet eddig leginkább csak bíráló emberre? Nem gondolja, hogy ez bizonyos
tekintetben a vízműves szakma megcsúfolása? Milyen anyagi terhet jelent
ez a kinevezés a víz-, szennyvíz díjakon
keresztül közvetlenül, vagy közvetetten
a város lakosságára nézve? Természetesen a helyi üzemegység dolgozóinak-, a
kistérség polgármestereinek-, valamint
városunk polgárainak a véleményeire is
kíváncsiak vagyunk.
Most következnek az ünnepek, aztán
remélhetőleg eljön e tekintetben is az igazság pillanata!
Wenczel Árpád felelős szerkesztő

„A VÍZ AZ ÉLETÜNK
RÉSZE”

A vízszolgáltatással és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatban találgatások vannak a füzesabonyi lakosok körében.
Hiteles tájékoztatásul közlöm az alábbi határozatot:
„A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2007.
november 14-ei közgyűlése a következő
határozatot hozta:
A Zrt. Igazgatósága a díjképzés eddigi tapasztalatait felhasználva - tekintettel a gazdasági környezet időközben
bekövetkezett változásaira, továbbá
az európai unió víz keretirányelvében
(eu parlament és tanács 2000. Október 23- ai 2000/60/ek irányelv 9. Cikk)
megfogalmazott elvárásokra is -, tegyen
javaslatokat a díjképzés, a díjstruktúra
megváltoztatására.
A díjstruktúrára tett javaslatok elfogadása esetén a Heves Megyei Vízmű
Zrt. Közgyűlése a víziközmű vagyon további hasznosítására, rekonstrukciójára
és fejlesztésére vonatkozó alternatívák
elemzését követően a vonatkozó hatástanulmányok megismerése után tegyen
javaslatot a további intézkedésre.”
A városban közbeszéd tárgyává vált
hiedelmekkel ellentétben a vízszolgáltatás, és szennyvízelvezetés biztonságos
marad. Erre garancia a jelenlegi műszaki vezető személye és a helyi szakember
gárda. Az új üzemegység vezető kinevezése nem okoz zavart a biztonságos
üzemeltetésben. A Heves Megyei Vízmű Zrt dolgozóinak megnyugtatására
közlöm, hogy a munkáltatói jogokat egy
személyben Dr Bánhidy Péter vezérigazgató úr gyakorolja, aki az egyik legjobb
üzemegységnek tartja a Füzesabonyit.
Varga Mihály,
Heves Megyei Vízmű Zrt
igazgatósági tag



Sajtó helyreigazítás

A Heves Megyei Bíróság ítélete alapján ezúttal két sajtóhelyreigazítást teszünk közzé a 7.P.20.228/2007/6, és az
5.P.20.285/2007/3 számú perek eredményeként. Mindkét esetben szerkesztőségünk, mint alperes volt érintett Füzesabony Önkormányzata, illetve Kotán György felperesekkel szemben.
Wenczel Árpád felelős szerkesztő

Helyreigazítás

„A Füzes Krónika I. évfolyamának 2. számában, annak 4. oldalán a „Tudja-e? Avagy a Tanácsnok szelektív látása” című,
Gulyás Lászlótól származó olvasói levélben a levél írója való
tények hamis színben való feltüntetésével azt a látszatot keltette, mintha a füzesabonyi telepi városrész gyógyszertárának
értékesítése jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütköző módon
történt volna. Ezzel szemben a valóság az, hogy a felperes,
Kotán György és felesége 1993-ban nem üzemelő gyógyszertárként, hanem egyéb funkciójú társasházi helyiségként vásárolta meg az ingatlant 2.500.000 Ft-ért, s azt ők alakíttatták
gyógyszertárrá.
Ugyanezen olvasói levél írója a való tények hamis színben
való feltüntetésével azt a látszatot keltette, hogy a felperes
vagyonkezelése alatt akartak a szennyvízberuházás kivitelezésével összefüggésben több százmillió forintot szélhámosok
zsebébe juttatni. A valóság ezzel szemben az, hogy a felperes
önkormányzati vagyonkezeléssel kapcsolatos megbízatása
csupán 1995-ig tartott, a felperes a szennyvízberuházás felügyeletében nem vett részt.
A fentebb megjelölt olvasói levél írója való tények hamis
színben való feltüntetésével azt a látszatot keltette, mintha a
felperes kifogásolta volna a rokkantak számára történő munkahelyteremtést. A valóság ezzel szemben az, hogy Kotán
György ezzel összefüggésben csupán azt kifogásolta, hogy
Gulyás László volt polgármester 1 Ft-os bérleti díjért adott
bérbe ingatlanokat profitérdekelt vállalkozásoknak.
A korábban hivatkozott olvasói levél szerzője a való tények hamis színben való feltüntetésével azt a látszatot keltette, mintha a felperesnek személyes érdeke fűződne a Megyei
Pszichiátria Füzesabony Város Önkormányzata általi átvételére, azt a maga a felperes kezdeményezné. Ezzel szemben
a valóság az, hogy a Heves Megyei Önkormányzat jelentős
költségvetési hiánya miatt keresi a megoldást a megyei intézmények működtetésére, és ennek érdekében - de nem a felperes kezdeményezése alapján - kezdődtek tárgyalások a város
polgármestere és a megyei közgyűlés elnöke között az intézmény átvételéről.”

VÁROM RÉGI ÉS ÚJ
VÁSÁRLÓIMAT A BELSŐ
PIAC-CSARNOKBAN!


Helyreigazítás

Lapunk 2007. évi márciusi számában „Utolsó interjú Blahó
Istvánnal (l.rész)” című cikkben valótlanul állítottuk, hogy
a Modine cég 2006. évben konkrét vételi ajánlatot tett a
volt vásárterünkre. A valóságban 2006. évben konkrét vételi ajánlat a Modine cégtől nem érkezett, és a tárgyalások a
beruházás betelepülési feltételeiről még 2007. év elején is
folytatódtak.
Lapunk 2007. márciusi számában „Tisztelt Polgármester
Asszony” című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a polgármester, hogy a hiányos ismereteit pótolja körülbástyázta
magát tanácsnokokkal, tanácsadókkal, jogászokkal, valamint karácsonyi ajándékként elküldtek 23 embert. Valótlanul állítottuk továbbá azt is, hogy számítástechnikai eszközökre eddig többet költött az új apparátus, mint a megelőző
4 évben.
A valóságban a képviselőtestületnek 2 tanácsnoka van, a
cikk megjelenésekor az önkormányzatnak nem volt tanácsadója, illetve a jogászok száma ugyanannyi, mint az előző
években. Számítástechnikai eszközökre az Önkormányzat
nem költött többet, mint a megelőző négy évben.”
A bíróság ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.

Felhívás

Felhívjuk az egyesületünk eddigi tevékenységével azonosuló jogi- és természetes személyek figyelmét arra, hogy
anyagi és egyéb támogatásaikat, segítségüket szívesen
fogadjuk az alapszabályunkban foglalt céljaink elérése érdekében.
Számlaszámunk: Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet – 61900019-03000047
Email címünk: fuzeskronika@citromail.hu
Köszönettel: Wenczel Árpád az Összefogás Füzesabonyért
Egyesület elnöke

Hirdetési tarifák
A Füzes Krónikában egyszínű reklámfelületek vásárolhatóak
meg 2008-ban is az alábbi méretekben és bruttó árakon egyszeri megjelenést feltételezve.
258x184 mm-es méretű hirdetés:
25.000 Ft
258x92 mm-es méretű hirdetés:
15.000 Ft
92x126 mm-es méretű hirdetés:
9.000 Ft
92x62 mm-es méretű hirdetés:
6.000 Ft
A hirdetések a feltüntetett összegért a www.fuzeskronika.
hu web oldalunkon is olvashatóak, mivel minden megjelent
lapszámunk már ott is megtekinthető. Felár ellenében honlapunkon kiemelten is megjelentetjük hirdetését, illetve lehetőséget biztosítunk csak a honlapon történő hirdetésre is.
Egyedi megállapodás alapján lehetőséget biztosítunk
„reklámkizárólagosságra”, valamint színes megjelentetésre is. Kérjük, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot,
amennyiben felkeltette érdeklődését valamelyik hirdetési
ajánlatunk! Ezt megteheti elektronikus úton a fuzeskronika@
citromail.hu email címünkön, illetve személyesen hétköznapokon 08-16 óra között a Piac csarnokban található Papírírószer boltban Szekeres Jánosnénál.
a szerkesztőség
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Orbanizáció Füzesabonyban
Nemrég kaptam e-mailen egy szöveget
„Tanmese egy meg nem épült uszodáról”
címmel. Egy olyan kérés volt mellette,
hogy kicsit fésüljem át, a magam ízlése
szerint, esetleg fogalmazzam újra, de a
lényeg maradjon benne és jegyezzem
én, ha megjelenik a Füzes Krónikában.
A szerző nem meri nevét adni ugyanis
írásához. Attól tart, hogy a városvezetés
bosszúja utoléri, ő meg nem akar magának bajt. Itt tartunk hát majd két évtizeddel az után, hogy a magunk kezébe vehettük nemzetünk sorsának irányítását,
szabad, független ország lehettünk, élve
a történelem adta lehetőséggel.
Az említett „tanmese” gyermeki naivitással, ennek megfelelő csodálkozás
teli értetlenséggel mondja el, miért is
nem lehet majd a gyerekeknek / meg a
felnőtteknek/ az ő városukban ezután
sem uszodába járni. Pedig már annyira
hittek benne. Ki emlékezik már nemzetünk színházának kálváriájára? Az legalább lett, ugyan olyan, amilyen, de kit
érdekel ez itt, és most. Mi úszni szerettünk volna, de nem a boldogságtól! Milyen jó nekünk „óvó néni – polgármester néni” anyáskodását élvezni. Talán az
volt a baj, hogy a „Feri bácsi” kezdte
meg jelképesen az építést, megígérte a
rávalót, megértve - mennyire fontos egy
városnak az ilyesmi, még tán egy „díszpataknál” is fontosabb. Abba ugyanis
legfeljebb békák úszhatnának szúnyogok után kapdosva…

Azért nem tartom helyénvalónak az
emlegetett mesét közszemlére tenni, mert
városunk magunk választotta vezetőit
bántó, kicsit sértő fényben tünteti fel a
felhangoktól sem mentes írás, annak meg
vajmi kevés értelmét látom, hogy kölcsönösen sértegessük egymást úszni vágyók,
és műpatakot álmodók.
Mindazonáltal nem egyszerű dolog ép
lélekkel és ésszel fölfogni, hogy ilyen,
talán soha vissza nem térő lehetőséget
miként lehet sutba vágni, és utána „alattvalóink” szemébe nézni. Nem is tudom én
azt másként elgondolni, mint úgy, hogy
felsőbb utasításra tették, és akik tették
maguk is áldozatai egy akarnok pártvezér
kénye kedvének. Mert gondoljuk csak el,
ugyan mi végre hívta életre a narancsszín
zászló oltalma alatt helyi hatalomhoz
jutó, vezérét mindenkor kiszolgálni kész
polgármesterek fórumát a legnagyobb
jobb oldali párt? Nekik aztán teljesen
mindegy, hogy egyáltalán meg tanulnak-e
úszni a füzesabonyi gyerekek, és ha igen,
akkor hol és mikor? Így én azt mondom,
ne egymásra haragudjunk itt e szűk pátrián belül, hanem sokkal inkább arra a diabolikus masinériát működtető, eszement
bandára, amely kis híján lángba borította
a fővárost, és aki ellenséget kreált nemrég
volt barátokból, családtagokból, és kinek
bűvköréből nem tud szabadulni – egyenlőre – annyi honfitársunk, közöttük – fájdalom – városunk egy éve megválasztott,
jelenlegi vezetői sem.

Karácsony közeleg. A megváltás
misztériuma, meg a szeretet érzése legyen rajtunk úrrá, és higgyük el, hogy
városanyáink és –apáink mindannyiunk
üdvére cselekszenek, amikor humánerőforrás szempontjából apró igazításokat tettek például a Könyvtár, vagy
tesznek – ahogy hallani – az életet jelentő víz szolgáltatását végző vállalat
tekintetében. (Ha egyszer ilyen krónikus vízügyi szakemberhiány lépett föl,
mi mást tehetnének, mintsem előhúzzák
a Jolly Jokert?)
Gondoljunk arra, mennyi örömet szereztek azoknak, akik vállalva az új kihívást, felválthatták munkájukban megfáradt embertársaikat. És hát nem kevésbé lehetnek boldogok azok sem, akik
az ünnepeket immár a munka nyűgétől
megszabadulva tölthetik szeretteikkel
egészen addig, amíg végkielégítésként
kapott forintjaikat föl nem szippantja az
ilyentájt esedékes vásárlási láz.
Egyéb tekintetben is legyünk derűlátók, hiszen „a felhők fölött mindig
kék az ég” – ahogy a régi sláger üzen
a borúlátóknak. Egyszer még talán
lesz uszoda is Füzesabonyban. Meg
az igazság is eljő, hogy megülje torát
– amiként a mozgalmi gyászindulóban
a zsarnokság. Hogy mikor? Az rajtunk
is múlik…
Gulyás András

Koporshow
Mint azt már októberi számunkban beharangoztuk, egyesületünk 2007. november 18.-án délután a Márka presszóban
a könyvtár volt dolgozóinak segítségével megtartotta immár második irodalmi
délutánját Szuromi Rita: Az átányi kőkoporsó Koporshow vagy sírturizmus című
könyvének bemutatása kapcsán. Rendezvényünk vendége volt Gönczi Mihály
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- Átány polgármestere, és Abafi Cézár
a magyarországi boszorkányszövetség
szakrális főpapja, valamint természetesen a könyv írója, aki egyben az esemény
végén dedikálta is a megjelent számos érdeklődő számára könyvét.
Márkus Róbert Zsolt kérdéseire a válaszokból megtudhattuk többek között,
hogyan készült el a könyv, mi késztette

Szuromi Ritát az oknyomozásra és annak leírására, mit szóltak e szenzációhoz
a helybeliek, megváltoztatta e az életét a
médiák nyüzsgése az ott élőknek, és hogy
miként kezelte ezt az esetet az egyház és a
boszorkányszövetség.
Következő irodalmi délutánunkat az
ünnepek utánra tervezzük.

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke



2006 októberében felállt Füzesabony új
Önkormányzata, és szinte ezzel majd egy
időben 11-en - párton kívüli helyi polgárok - létrehoztuk az Összefogás Füzesabonyért Egyesületet. Céljaink között elsődlegesen a helyi civil szféra érdekeinek
és véleményének képviselete, a városban
tapasztalható széthúzás mérséklése és a
füzesabonyi közélet társadalmi, politikai
eszközrendszerének fejlesztése szerepel.
Ezen túl kiemelt figyelmet szentelünk
többek között előadások-, kiadványok
szervezésére, az egészségmegőrzésre és a
környezetvédelemre, valamint a közrendés a közbiztonság segítésére.
Sajnálatos tényként könyvelhettük el,
és éppen ezért nem hagyhattuk szó nélkül
a város jelenlegi vezetésének azon döntését, hogy leállította a volt testület által pályázaton elnyert 700 millió forintos uszoda beruházást és egyben lemondott így az
elnyert 600 millió forintról. is, az úszás
segítségével történő egészségmegőrzésről
már nem is beszélve. Ezen túl ezzel a lépésével feltehetően, a volt önkormányzat
tervei között csatolt beruházásként szereplő gimnázium rekonstrukció megvalósulását is meggátolta az új vezetés. A
leírtak okán egyesületünk először kérdőíveket töltetett ki a lakossággal, majd ezt
követően aláírásokat gyűjtött, jelezvén
ezzel egy nyílt levélben is a jelenlegi
döntéshozók felé azt, hogy több száz azon
polgárok száma, akik nem értenek egyet a
testület ezen határozatával!
Megdöbbenten figyeltük azt a folyamatot is, minek kapcsán a testület átszervezésre hivatkozva végig vitt egy olyan globális intézményi átalakítást, ahol érdekes
módon bizonyos személyeknek menniük
kellett, és helyükbe több esetben – igaz,
más néven – a jobb oldali testület ideológiájához, adott esetben egyes tagjaihoz
közel álló személyek léptek be. Ezt sem
hagyta szó nélkül az Összefogás Füzesabonyért Egyesület, járhattunk is részben
ennek következtében több alkalommal
a Heves Megyei Bíróságon, mert mertük kritizálni a Füzes Krónika hasábjain
- elsődlegesen olvasói levelek közzétételével - e tömeges, és többek szerint kifogásolható, eddig még városunk életében
önkormányzati téren soha nem tapasztalt
létszámcsökkentést, pontosabban „átszervezést”, ami persze a városvezetés hivatalos állásfoglalása szerint semmi esetre
sem volt politikai tisztogatás.
Szomorúan vettük tudomásul azt a
tényt is Füzesabony és térségének lakosságával egyetemben, hogy a korábban
biztosnak tűnő Modine idetelepülése is
meghiúsult, igaz, így nem „herdálta el”
83 millió forintért a használaton kívüli
vásártér értékesítése kapcsán a város vagyonát a jelenlegi vezetés. A 400 új mun

Elmúlt egy év

kahely teremtése így már csak álom, mint
ahogy az is, hogy a beruházás megvalósulása révén, jövőben befolyt iparűzési adó
többletbevételétől is elesik a város költségvetése, pedig abból lehetett volna például csökkenteni a szemétszállítási díjak
magas lakossági anyagi terheit!
A panel program sem megy zökkenőmentesen településünkön, pedig a múlt
év őszén már szinte révbe jutott és megvalósulni látszott az Egyetértés úti lakók
és a volt városvezetés közös pályázata a
lepusztult lakóépületek korszerűsítése
érdekében. Az ÖFE bízik abban, hogy az
álláspontok közelebb kerülését követően
sikeres lesz az ezirányú közbeszerzési eljárások folyamata, és a jövőben fokozatosan megszépül városunk központjának
Egyetértés úti része is.
A kritikákon túl azt viszont helyesli
egyesületünk, hogy létrejött városunkban
is a polgárőrség, kikerült a város bekötő
útjain több üdvözlő tábla, és a Széchenyi
Általános Iskola rekonstrukciója-, valamint a járdák felújítása vonatkozásában
részben tovább folytatta az új testület a
volt önkormányzat által elkezdett utat.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület egyebek mellett létrehozta időszaki
kiadványát, a Füzes Krónikát, melynek
hasábjain megközelítően negyedévente
tájékoztatta a Tisztelt Olvasókat a fentiekben is leírt helyi történésekről, a lakosság és az ÖFE ezekkel kapcsolatos
véleményéről - adott esetben kritikáiról.
A Városi Könyvtár volt kollektívájának
segítségével – velük közösen - egyesületünk ez idáig két sikeres irodalmi délutánt
szervezett. Részt vettünk az Önkormányzat által bonyolított városi szemétgyűjtési
akcióban is. Támogattunk több jótékonysági rendezvényt. Amennyiben az Önkormányzat kikérte véleményünket, arra
álláspontunkat válaszunkban megírtuk.
Bár erre általában visszajelzést nem kaptunk, azért az némi kárpótlással szolgált
számunkra, hogy például Koczka István
tanár úr pro urbe díjjal történő jutalmazásának előkészítésében, feltehetően a mi
- személyére vonatkozó - javaslatunkat is
figyelembe vették a döntéshozók. Mint
egy - a pártoktól független - helyi civil
szervezet, folyamatosan megjelentünk és
tiszteletünket tettük a városi ünnepségeken, megemlékezéseken, közmeghallgatásokon és egyéb rendezvényeken is.
A teljesség igénye nélkül többek között
erről szólt az Összefogás Füzesabonyért
Egyesület működésének első éve. Ezúton
mondok köszönetet minden eddigi támogatónknak a tevékenységünkhöz nyújtott
önzetlen segítségükért! Nélkülük biztos,
hogy néhány tervünk nem valósulhatott
volna meg ebben a formájában!
Célunk a jövőben a megkezdett út

folytatása, lehetőségeink szerint még több
rendezvény szervezése és az újévben már
reményeink szerint egyesületünk számára
is kínálkozó kiírások, lehetőségek megpályázása. Bízunk abban is, hogy a város vezetésének jövő évi tevékenysége
az elmúlt egy esztendőhöz képest jóval
kevesebb okot fog szolgáltatni a negatív
véleménynyilvánításokra, mert a sok önkormányzati bírálat helyett jobban szeretnénk 2008-ban több pozitív füzesabonyi
történésről beszámolni! A Füzes Krónikán
túl részben ezért hozzuk létre saját web
oldalunkat – a www.fuzeskronika.hu-t.
Remélhetőleg a második születésnapunkkor majd már egy békésebb, nyugodtabb
időszakról készíthetünk számvetést!

Ennek szellemében kívánok a magam
és egyben az Összefogás Füzesabonyért
Egyesület valamennyi tagja nevében olvasóinknak, Füzesabony minden polgárának :
KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS SIKERES,
BOLDOG 2008-AS ESZTENDŐT!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
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