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Tisztelt Olvasónk!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület, és a Füzes Krónika szerkesztőségének nevében köszöntöm Önt ez évi első
időszaki kiadványunk hasábjain! Mint
azt a legutóbbi – decemberi – számunkban már jeleztem, az idei esztendő politikai téren nagyon mozgalmasnak ígérkezik, hiszen 2010 ismét a választások éve!
Sólyom László köztársasági elnök április
11-re tűzte ki az országgyűlési választások első fordulóját, a helyhatósági voksolásra pedig várhatóan ősszel lesz lehetőségünk. Tehát ismét az urnák elé járulhatunk, és dönthetünk abban, hogy kik irányítsák újabb négy évig Magyarországot,
illetve településünket. Nagy felelősség
hárul mindannyiunk vállára, hiszen nehéz
feladat vár képviselőinkre, és nem mindegy milyen adottságú emberek kerülnek
döntési helyzetbe!
Egyesületünk – az ÖFE – a parlamenti választásokon nem kíván jelöltet indítani, hiszen mi elsődlegesen a helyi – füzesabonyi – történések iránt kívánunk közvetlenül pozitív lépéseket tenni, és aktívan részt venni ennek kapcsán majd a
helyhatósági választásokon ősszel. Azonban természetesen a mi számunkra is
rendkívül fontos, hogy jó kezekbe kerüljön az ország irányítása az elkövetkezendő négy évre, ezért megkeresés esetén
szívesen működünk közre a kopogtató cédulák gyűjtésében, illetve teszünk közzé
fizetett politikai hirdetéseket a Füzes Krónika hasábjain – természetesen abban az
esetben, ha a megrendelőink ideológiája
nem ütközik az egyesületünk által támogatható normákkal, elképzelésekkel. Már
most arra bíztatok mindenkit, feltétlenül
menjen el szavazni április 11-én, és saját
lelkiismerete alapján adja arra a voksát,
aki véleménye szerint az elkövetkezendő
ciklusban hasznára lehet a hazának! Senki
ne hagyja, hogy megtévesszék a különféle
választási ígéretek, propagandák!
Az ÖFE kiemelt feladatának az
őszi helyhatósági választásokat tartja

2010-ben. Ennek érdekében felhívjuk városunk lakosságának figyelmét, hogy aki
elsődlegesen nem pártok képviseletében
kíván tenni településünkért – keressen
meg bennünket, és csatlakozzon hozzánk
tagként, vagy támogatóként! Sok politikai
elemző szerint az emberek zöme a rendszerváltás óta nagymértékben csalódott a
politikai pártokban, és az idei választásokon ebből adódóan – elsődlegesen a helyi
választásokon – a független jelölteket, és
a civil szervezetek delegáltjait fogják támogatni voksaikkal. Az ÖFE polgármester-jelöltet, és önkormányzati képviselőjelölteket is kíván indítani, és támogatni
a helyhatósági választások során. Pártállástól függetlenül olyan hiteles embereket, akik már bizonyították eddigi életük,
cselekedeteik, munkájuk során, hogy valóban alkalmasak településünk megfelelő, színvonalas irányítására, és a jelenlegi
városvezetés leváltására! 2010-ben nem
pártkatonákra lesz szüksége Füzesabonynak! Nem kell tovább a rombolásból, indulatokból, bosszú hadjáratokból! Nem
kérünk a hatalomvágyból, esetleg megélhetési szándéktól vezérelt politizáló emberekből sem! Olyan embereket szeretnénk a város élére, akik önzetlenül, negatív indulatoktól mentesen, szakértelmükre és emberi pozitív megérzéseikre alapozva hozzák majd meg igazságos, bölcs
döntéseiket Füzesabony lakosságának érdekében!
Egyben ezúton tájékoztatom arról is
a Tisztelt Olvasót, hogy 2010 januárjától tagjai sorában köszöntheti az Összefogás Füzesabonyért Egyesület többek mellett városunk volt polgármesterét, a köztiszteletnek örvendő Gulyás Lászlót, akinek tagadhatatlan érdemei vannak településünk fejlődésében, és aki velünk együtt
hajlandó tenni, és összefogni párt-, és politikai hovatartozástól függetlenül a városunkért, Füzesabonyért!
Wenczel Árpád
Felelős szerkesztő, az ÖFE elnöke

2010-ben tervezett
programjaink
Egyesületünk a Füzes Krónika kiadványát 2010-ben is legalább négy alkalommal kívánja megjelentetni, ahol a
már eddig is a meg szokott témákon túl
kiemelten kíván foglalkozni a helyi választási eseményekkel. Természetesen
saját programjaink mindennel szemben
elsőbbséget élveznek lapunk hasábjain.
Már most tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy nőnap tiszteletére március 7-én, délután 16 órától nőnapi műsorral szeretnénk kedveskedni irodalmi
kávéház programunkon belül a Márka
presszóban - elsődlegesen hölgy vendégeinknek! Június első hetére egy irodalmi, művészeti szórakoztató rendezvényt tervezünk, szeptember 4-én pedig
a III. Füzes Fesztivált kívánjuk megtartani, ahol feltehetően ismét színpadra lépnek majd sokakkal együtt a tüneményes kis helyi hastáncos kedvenceink – Szabó Angelika, és Ferenczi Lili
(képünkön).
Wenczel Árpád

H1N1

Ez már nem
az én „mesém”!!!
A Füzesabonyi Hírmondót, megjelenése után többnyire elolvasom. Ezzel kapcsolatban osztanám meg gondolataimat
Önökkel.
A megnevezés alatt olvashatják az eredeti célját, ami miatt az újságot kiadták:
Füzesabony Város Önkormányzatának
időszaki tájékoztatója. Vagyis itt kellene tájékoztatni a városlakókat az önkormányzati döntésekről, az új rendeletekről. Ezek helyett ételrecepteket láthatnak
az újságban. Ellenben Kotán úr tájékoztatja az olvasókat arról, hogy mit beszélnek a városban. Vagyis Önöknek mondja
el, hogy Önök miről beszélnek. És utána
válaszol is ezekre. Persze a párbeszédnek
ezzel vége is szakad, és így Kotán úrnak
van igaza, mert az övé volt az utolsó szó.
Most Ő akar helyettem mesélni, varázsszó – jövendölés – varázslat beteljesülése, ezen szavak szerepelnek utolsó írásában (sajnos nem az utolsó….-a szerk.). Az
is egy meseelem, hogy állandóan önmagukat dicsérik. Bizonyára mindenki emlékezik arra a mesére, mikor a király végig vonul a városon meztelenül és az embereknek dicsérni kell a nem létező ruháját, de szerencsére volt egy gyermek, ki
nem félt és világgá kiáltotta az igazságot:
meztelen a király! Itt szeretnék még arról
írni, hogy Kotán úr a kommunista zsarnokságról nagyon szeret írni – beszélni.
Ha az olyan szörnyű volt, miért dolgo-

Gyászhír

Dr. Puha Sándorné
(1944-2010)
Megdöbbenve értesültünk a szomorú
hírről, miszerint egyesületünk tagjának,
dr. Puha Sándornak a felesége – dr. Puha
Sándorné – méltósággal, és türelemmel
viselt betegsége után 2010. január 13-án
meghalt.
Temetésére 2010. február 6-án, Balassagyarmaton került sor, ahol utolsóként
férje, Sándor búcsúzott elcsukló hangon szeretett feleségétől, felidézve 40
évi házasságuk jelentősebb állomásait,
és megköszönve a legnagyobb ajándékot – lányukat, Juditot!
Az ÖFE ezúton is
részvétét fejezi ki
a gyászoló családnak!
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
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zott a KISZ bizottságon, a polgármester
asszonyhoz hasonlóan? Mindenki tudja,
hogy erre senkit nem köteleztek.
Milyen ember az, aki mindig arra fordul, amerre az érdeke kívánja? Tud az
ilyen ember önzetlenül Füzesabonyért, a
füzesabonyi emberekért dolgozni?
Van még egy újításuk, ahol a tisztelt
városlakók nem tudnak kérdezni illetve véleményt mondani, vagy netán számon kérni, hiszen ez minden adófizetőnek joga lenne. A városi tv vezetője tesz
fel kérdéseket a polgármester asszonynak. Itt ugyanaz a helyzet, mint az újságnál. Nincs lehetőségünk közbeszólni, kérdezni… Volna még egy fórum: a közmeghallgatás. Míg a szavazatainkra pályáztak, mindent ígértek. Kevesellték az évi
kettőt /az előző testület ennyit tartott/, négyet ígértek, de egyet sem tartanak!
Ez a füzesabonyi demokrácia.
Nem adnak lehetőséget az embereknek
arra, hogy megkérdezzék, miből akarják
visszafizetni az 1 000 000 000 forintot és
annak a kamatait. Ez kb 1 000 000 ft minden füzesabonyi családnak. Így már nem
is olyan szép az a játszó tér, ilyen áron
már nem is volt olyan fontos a telepre az
új burkolat az utcákra és a járdákra. Az
emberek a saját hitelüket képtelenek fizetni, miből fogják még ezt is törleszteni?
Az ÖFE tagjai részben azért adják ki a
Füzes Krónikát, hogy Füzesabony lakossága legalább itt szembesüljön azon tényekkel,
amelyeket a jelenlegi
testület el akar titkolni.
„ …mert vétkesek
közt cinkos aki néma…”
(Babits Mihály: Jónás
könyve)
Szekeres Jánosné

Dr. Dósáné Dr. Fekete Márta, kistérségi
tiszti főorvos asszonyt kérdezem a nagy
vihart felkavaró H1N1 vírusról.
Doktornő! Megyénkben, és azon belül
Füzesabonyban hány megbetegedés történt a H1N1 vírus következtében?
Heves megyében az ÁNTSZ adatai
alapján az influenzaszerű tünetekkel megbetegedettek száma napjainkig 16000 fő,
míg a Füzesabony – Heves kistérségek
esetében 2500 fő.
Következett be haláleset a H1N1 fertőzés következtében?
Sajnos igen! Heves megyében 6, míg
ebből a Füzesabony – Heves kistérségekben 3 a halottak száma.
Mennyi védőoltás került a megelőzés
érdekében beadásra?
Megyei szinten 76000. Füzesabony –
Heves kistérségek esetében a H1N1 elleni
védőoltások száma 14000.
Van más hatásos védekezési mód a
megbetegedés elkerülése érdekében?
A betegség ellen az egyetlen hatásos védekezés a védőoltás, mely különösen fontos várandósok körében. Még mindig érdemes oltatni magunkat! Erre a háziorvosoknál, illetve Egerben a Klapka
György u. 11 szám alatti Nemzetközi Védőoltási helyen van még mód. Utóbbi telefonszáma: 36/511-911.
A médiák tájékoztatása szerint Karácsony környékén lezajlott a járvány első
hulláma. Várható esetleg újabb járvány az
előrejelzések alapján?
Még várható újabb járvány, mert 6
millióra tehető a lakosság köréből azok száma,
akik nem kaptak oltást,
és még nem is voltak betegek – tehát fogékonyak
erre az új vírusra.
Köszönöm főorvos
asszony a korrekt tájékoztatást!
Wenczel Árpád

Úgy érzi, problémái vannak,
melyeket egyedül már képtelen megoldani?
Nincs, aki meghallgassa?
Nem talál válaszokat kérdéseire?
A hullámok összecsaptak a feje fölött? Kamasz gyermeke nehezen
illeszkedik be közösségekbe? Iskolás gyermeke szorong reggelente? Óvodás gyermeke sír, amikor el kell válnia Öntől? Van segítség!
Hívjon bizalommal,
problémáját diszkréten kezelem! Rám számíthat!
Pszichoterápia és tanácsadás diszkrét, megbízható,
okleveles klinikai szakpszichológustól. Hívjon bátran!
Márkusné Barkó Otília
+36/70 36-66-301
2010. FEBRUÁR 19.

Nyertes
megfejtő!

Legutóbbi számunkban játékra invitáltam kedves olvasóinkat a Zorbas Gyros
Büfé jóvoltából. Felhívásomra 18 helyes
megfejtés érkezett, ebből 10 postai úton,
a többi e-mailes verzióban. Mivel mind
jó megfejtés volt, így a leggyorsabb
megfejtőt díjazzuk, aki pedig nem más,
mint állandó olvasónk Úriné Ujvári Éva
kedves olvasónk! Nyereménye a központi buszpályaudvaron található Zorbas
Gyros Büfé 4 000 Ft értékű fogyasztási bónja. Jó étvágyat, és fogyasztás közben továbbra is lapozzátok a Füzes Krónikát! Gratulálok!
-márkusrzs-

Felhívás

A 2010-es esztendő az ÖFE életében is
nagyon mozgalmas lesz tervezett programjaink, választási céljaink alapján. Ez
a tagságunk, és támogatóink további önzetlen, odaadó munkáját, segítségét teszi
szükségessé – talán még az eddigieknél
is fokozottabb mértékben. Ezért várunk,
tagjaink, támogatóink körébe olyan magánszemélyeket, vállalatokat, vállalkozásokat, akik azonosulva egyesületünk
elképzeléseivel – közreműködésükkel,
anyagi, és erkölcsi támogatásukkal elősegíteni kívánják az ez évi munkánkat, tevékenységünket.
Címünk: 3390 Füzesabony Pacsirta út
54/A., email.: fuzeskronika@citromail.hu
Tel.: +36309435222
Egyben felhívjuk minden érdeklődő figyelmét az ÖFE honlapjára!
A www.fuzeskronika.hu web oldalunkon
olvashatnak felhívásainkról, programjainkról, illetve elektronikus formában is
elérhetik, és olvashatják a Füzes Krónika
időszaki kiadványait.
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

Kérjük, támogassa személyi
jövedelemadója 1 %-ával a

Füzesabonyi
Polgárőrség
Egyesület
tevékenységét!

Adószámunk: 18590472-1-10

Köszönettel:Füzesabonyi
Polgárőrség Egyesület
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Szeretem Füzesabonyt
Az elmúlt évek országos és helyi közéleti,
politikai történései sok jóérzésű embertársunkat arra az elhatározásra juttatta, hogy a
baloldali és a jobboldali politikával szemben egyaránt fenntartásai legyenek. Örömmel tapasztaljuk, hogy vannak olyan emberek, akik a politikán túl is látnak lehetőséget az ország és a helyi közösség, településünk társadalmi, gazdasági fejlődésére, továbblépésére. Ezek az emberek a civil
szervezetekben találják meg annak lehetőségét, hogy akár baloldali, akár jobboldali gondolkodásmódjukat, beállítottságukat kifejezésre és érvényre juttassák. Tenni akarásukat, tudásukat, tapasztalataikat,
kapcsolati tőkéjüket a helyi közösség és település számára hasznosítsák, Füzesabony
fejlődését, boldogulását előrevigyék. Jóleső érzéssel tapasztaljuk, hogy helyben
élők és Füzesabonyból elszármazott közéleti emberek, politikusok, művészek, egyszerű emberek és polgárok felajánlották
csatlakozó és támogató szándékukat az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület civilszervezetnek. E tény adta számunkra azt
az ötletet, hogy a jövőben ezekről az emberekről portrésorozatot jelentessünk meg
„Szeretem Füzesabonyt” (gyűlölködés
nélkül is lehet szeretni)… címmel.
„Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám.”
József Attila: Elégia (részlet)
József Attila oly könnyedén és pontosan fogalmazza meg a haza szeretetét,
hogy úgy gondolom, akár mi is fogalmazhattuk volna e sorokat. Mi, akik szeretjük
hazánkat, szeretjük Füzesabonyt!
Január első heteiben jelezte civilszervezetünkhöz történő csatlakozási szándékát Gulyás László volt polgármester és országgyűlési képviselő is. Miután
már hivatalosan is tagja szervezetünknek,
kezdjük vele portrésorozatunkat.
-Polgármester Úr! Az elmúlt 3 évben
nem sokat, jóformán egyáltalán nem vett
részt sem az országos, sem a helyi politikában, közéletben. Úgy tudom, már egy
éve az MSZP-ből is kilépett. Mi késztette arra 2010-ben mégis Gulyás Lászlót,
hogy újra aktív szerepet akarjon vállalni
a közéletben és a politikában?
Az tény és igaz, hogy a füzesabonyi önkormányzattal a választásokat követően,
miután a hivatalt átadtam, megszakadt
minden kapcsolatom. Úgy tapasztaltam,
hogy sem a térség országgyűlési képvise-

lőjével, sem a
volt polgármesterrel való
kapcsolat
fenntartása
nem érdeke az
új városvezetésnek. Jelenlegi kapcsolatom a képviselő-testület
egyik meghatározó képviselőjével van az önkormányzat
által is alkalmazott (a magánvádló által
felfogadott) ügyvéden keresztül, akik vélt
sérelmeik (bosszúszomjuk) miatt perelnek.
Rágalmazás vétsége miatt indítottak bírósági eljárást ellenem az Egri Városi Bíróságon, a Heves Megyei Bíróságon, s miután a két bíróság vádaskodásaikat elutasította, jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon keresnek vélt sérelmeikre orvoslást. Összegezve az önkormányzattal, és vezetésével
való kapcsolatomat, az említett bírósági
eljárások ellenem történő indítása, a vezetés pökhendisége, az előző önkormányzati
munkák semmibevétele miatt nem vagyok
jó véleménnyel az önkormányzatról és a
vezetéséről. Vallom, hogy a hivatalba lépésüket követő méltatlan (politikai, szakmaiságot mellőző) támadásaikkal nemcsak az
előző önkormányzat tagjait sértették meg.
Egy jól működő intézményrendszer dolgozóit rajtuk keresztül pedig nagyon sok másként gondolkodó, más értékrendet valló, és
vállaló füzesabonyi polgárt bántottak meg.
Időnként, esetenként a törvényességnek
még a látszatát is kerülik.
A környező települések önkormányzataival, és vezetésével azonban továbbra is
jó a kapcsolatom. Több olyan pályázati és
egyéb gondjaik megoldásához nyújtottam
segítséget, amelyek eredménnyel jártak.
Az MSZP-ből már egy éve, hogy kiléptem, ezt a lépésemet magánügynek tekintem. A jövőre nézve nem kívánok egyetlen
pártnak sem tagja lenni. Pártonkívüli, baloldalinak tekintem magam, és úgy is tevékenykedem.
-Bennem is, és másokban is felmerül a
kérdés, mi késztet arra egy rendezett körülmények között élő nyugdíjast, hogy ismét
közéleti szerepviselést vállaljon? Hatalomvágy, anyagiak, vélt sérelmek orvoslása?
Az említett három ok közül egyik sem
játszik szerepet döntésemben, és korábban, amikor még aktívan dolgoztam, akkor sem játszottak. Azoknak, akik ismernek, ezt a tényt nem kell bizonygatnom.
Igen fontos két okot azonban a közéletbe
történő visszatérésemre tudok említeni:
Közigazgatási, önkormányzati és politikusi tevékenységem során eljutottam oda,
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás az 3. oldalról)

amely a csúcsot jelenti számomra. Ez a lehetőség kevesek számára adatik meg. Ezt
a lehetőséget köszönhetem családomnak,
szülővárosomnak, Füzesabonynak, azoknak az embereknek, akik itt éltek, s élnek.
Sokat kaptam, nagyon sokat ettől a településtől. Szeretem Füzesabonyt, gyermekkorom óta itt élek, családom, felnőttkorom
munkái és munkahelyei idekötnek. Visszaköszön minden utca, épület, iskola. Ismerem az itt élőket, közös gondjaikat, vágyaikat. A feladatok, emlékek az együttes sikerek és kudarcok idekötnek és összekötnek a füzesabonyiakkal. Az elmúlt években számíthattam az itt élő emberek segítségére, jobbító szándékára, együttműködésére. Ezekben a helyzetekben sokat tanultam, sok ösztönzést kaptam. Viszonzásul
városomnak az itt élőknek kívánom mindezt megszolgálni az őszi önkormányzati választásokon, mint polgármester-jelölt.
Megvalósítható programmal, mindannyiunk által együtt a jövőt tervezni!
A másik nyomós ok, amiért újra közszereplést kívánok vállalni, az önkormányzat
szűk vezetése által elindított, esztelen köl-

tekezés megállítása. Senki nem vitatja az
új beruházások, a komfortérzés javításának szükségszerűségét Füzesabonyban.
Mindannyiunknak igénye van egy egyre
élhetőbb városra. De milyen áron, ez itt a
kérdés! Kinek a pénzén, mennyiért? Az önkormányzati „önfényezők” (volt KISZ-titkárok, igen aktív KISZ és pártaktivisták)
végeláthatatlanul próbálják úgy beállítani,
hogy Füzesabony a múltban porfészek volt
(lásd Füzesabonyi Hírmondó 2010. január IV. évfolyam 1. szám). Ezeknek, az igen
rövid emlékezettel bíró „pártkatonáknak”
javaslom, vegyék számba az elmúlt 20 év
távlatát, és gondolkodjanak el arról, milyen fejlesztések történtek Füzesabonyban.
Füzesabony nem csak megyei, de országos
szinten is első volt a telefon, ivóvíz, gáz,
szennyvíz, lakásépítés, munkahelyteremtés
terén. A mostani „önfényezők” pedig más
tollával ékeskedve, az elődök és előzők
eredményeit próbálják magukra aggatni.
De előbb, vagy utóbb kiderül az igazság,
és a „királyné”, a „királyfi”, de még egyes
hű alattvalók is mezítelenek lesznek a polgárok előtt. Nyakunkba akasztották a csődtömeget. Gondolom, már másoknak is fel-

Minden a legnagyobb rendben…
Bámulatos, ami az elmúlt közel négy év
alatt végbement városunkban. Eszméletlen fejlődés, munkahelyteremtés, nyitott
városvezetés. Ez egy dinamikusan fejlődő európai kisváros lett. Nem egészen
négy év alatt. Nem is értem, hogy az eddigi városvezetők mit tettek, hiszen semmi látszatja nem volt ténykedéseiknek.
Az utóbbi években viszont szemlátomást
cselekszenek a szűkebb pátriánk vezetői.
Komolyan mondom, iskolapélda lehetne az a politikai marketing, ami lezajlott
a jobboldal tevékenységének köszönhetően. Jól szervezett, profi módon felépített,
jól megkonstruált tevékenységek láncolatának lehettünk szemtanúi.
Gondosan figyelve arra, nehogy ellehetetlenítse városunk életét az a bizonyos
uszoda megvalósítása. Talán ezzel kezdődött magasívű pályafutásuk. Jól döntöttek.
Majd szakmai szempontból kifogásolhatatlan, makulátlan munkatársakra cseréltek le több, kardinálisan fontos kollégát.
Ezáltal is elősegítve az „európaiasodás”
folyamatát. Kiválóra emelték a könyvtári és közművelődési szolgáltatások színvonalát, saját munkájuk népszerűsítésével színesítették a helyi képes médium
műsorait (…). Tulajdonképpen a település szinte minden polgárához eljutottak,
szinte minden lakosnak okoztak néhány
szép percet, órát, esetleg ettől is több remek pillanatot, szerezve ezáltal több és
több elismerő véleményt, egyre több lelkes követőt. És mi, ha nem ez lehet a fokmérője a jól működő, nyitott, érdeklődő, a
4

város polgárainak véleményét figyelembe
vevő városvezetésnek? Utak, járdák építése, hordógurítással, pogácsával, nagy
csinadrattával - mert, hát cirkusz és kenyér kell a népnek! -, ámulatba ejtő ünnepi fények a karácsonyi utcákon, igazán
esztétikus, nagyvárosi park kialakítása
nagyon rövid időn belül, a régi, soha fel
nem újított középiskola épületének renoválása. Valóban minden korosztály megszólíttatott, természetesen a nyugdíjasok is kaptak a jóból: új klubvezető, akivel valóban nyertek, mivel aktív, jó szervező. Nemzeti ünnepek napján, szobrok,
emlékművek, zászló, turul, néptánccsoport, helyi rádió, hosszított ügyfélfogadás, görög testvérváros, városi jubileumi
bál, temetői járdák, új díszpolgárok, pro
urbések, képviselői fogadóórák és persze nem utolsó sorban, Kiszel után szabadon városi fali naptárunk is lett. Minden, ami kell, minden, ami eddig még
nem volt. De már van. Ezek mind valóban nagyon jól hangzanak. Mert kiválóan
megtanultak kommunikálni – persze nem
mindannyian, mert van közöttük, akinek
a hangját sem hallottuk az elmúlt négy év
alatt, de az ilyenekre mondják valójában,
hogy a tettek embere, keveset beszél, sokat tesz. Valószínűleg így is volt. (Persze
volt arra is példa, hogy egyes képviselőknek túl sokat is hallottuk a hangját, ami
nagy kár volt…)
Tulajdonképpen olyan magasívű fellendülés volt tapasztalható településünkön, hogy már nem is európai kisvárossá

tűnt, hogy a Füzesabonyi Hírmondó önfényező ömlengései, vég nélküli sikerpropagandái nem tartalmaznak összegszerűséget. Nem szólnak arról, hogy mennyi volt a
pályázati kiírás összege, milyen összegért
valósultak meg egyes beruházások. Hol
van az évenként ígért 4 közmeghallgatás,
ahol bizony kérdéseket is fel lehet tenni az
önkormányzati vagyon- és egyéb gazdálkodással kapcsolatban? Mások miért állami pénzekből valósítják meg azokat a beruházásokat, amelyeket Füzesabonyban tisztán önerőből csináljuk meg – csak azért is!
Milyen áron? Az nem számít! Ha mindaz a
sikertörténet igaz a kötvénykibocsátásról,
a beruházásokról, amelyekről a Füzesabonyi Hírmondó szól, javaslom, hogy az önkormányzat és vezetése vállaljon erkölcsi, és büntetőjogi felelősséget arra, hogy
hosszú távra (évtizedekre) nem adósítják el
az önkormányzatot és a településen élőket.
Az adósságterheket ne nyögjék még a dédunokáink is!!!
-Köszönöm a nyilatkozatot! Remélem,
a beszélgetésünkben megfogalmazottak
nem találnak majd süket fülekre!
Wenczel Árpád

váltunk, hanem kis Európává. És még el
sem kezdődött a fő utca újjávarázslása…
A lakosok egy része ennyivel talán meg
is elégszik. A látszattal, a kirakattal. Egy
másik része a tények mögé próbál nézni.
Ők lesznek az ellenzék. De nem igazi ellenzék, mivel csak szeretnének a dolgok
mögé látni, de nem sikerül nekik, mivel
„amazok” kínosan ügyelnek arra, hogy
senki ne láthassa a valóságot, a számszerű tényadatokat.
Én annyit szeretnék csak kérni, javasolni, legyünk kíváncsiak, érdeklődőek,
lássunk a dolgok mögé
is! Keressük az 1 milliárdot… Ne csak meglepődjünk, amikor a helyi
adók az egekbe szöknek.
Ne csak lássunk,
halljunk, kérdezzünk
is!
Márkus Róbert Zsolt
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