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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt
Olvasó!

Ön a Füzes Krónika júniusi – rendkívüli – számát tartja a kezében. Ennek
a kiadványunknak megjelenését a Füzesabonyban kialakult „tarthatatlan”
helyzet indokolta. Sajnos, megint negatív értelemben került a figyelem középpontjába városunk, ami káros az itt
élőknek, és közvetetten még a kistérség
polgárainak is. Az önkormányzatunkban tapasztalható botrányok tisztázása, és a lakosság korrekt tájékoztatása
volt a célunk a május 17-én megrendezett pódiumbeszélgetéssel, illetve a Füzes Krónika soron kívüli megjelentetésével egyaránt. Tennünk kellett ezt azért
is, mert sajnos városunk médiái a Füzes Krónika kivételével igen csak egyoldalú tájékoztatást adnak a lakosság
felé, pedig míg kiadványunk a tagságunk, és támogatóink anyagi segítsége révén jelenik meg, addig velünk ellentétben a VTV, és a Füzesabonyi Hírmondó a városban élők pénzéből fedezik kiadásaikat!
Amennyiben nem változik pozitívan
a helyzet, anyagi lehetőségeinkhez mérten az eddigi gyakorlatunktól eltérően
gyakrabban tájékoztatjuk majd Önöket
Füzesabony egyetlen pártatlan médiája – a Füzes Krónika – révén! Időszaki
kiadványunkat sok más aktuális hírrel
együtt megtalálja honlapunkon! (www.
fuzeskronika.hu)
Jelen különkiadásunk lehetőséget ad
arra is, hogy megemlékezzünk a Zeneiskola 40 éve történt alapításáról is, melyet Jubileumi Hangversennyel ünnepelt meg az intézmény.
Wenczel Árpád
felelős szerkesztő

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Sikeres pódiumbeszélgetés
a VMK-ban
Egy újabb sikeres rendezvényen van túl
lelkes csapatunk. Tóth Benedek egyesületi tagunk már a tavalyi év elején többször
hangsúlyozta, hogy mivel a képviselőtestület nem tart lakossági fórumot, közmeghallgatást, lépnünk kellene. Hiszen a
füzesabonyiak is megérdemlik a tényszerű, hiteles tájékoztatást, sőt, ez állampolgári joguk is!
Így most elérkezettnek láttuk az időt.
Mivel igen érdekes szituáció keletkezett
a városban, úgy éreztük, hogy a lakosságnak joga van hozzá, hogy első kézből szerezzen tudomást a történésekről, kapjon
választ a miértekre. Meghívót küldtünk
hát a testület minden tagjának, a polgármesternek és a jegyzőnek is. A kért határidőre a jegyző és 8 képviselő jelezte vis�sza részvételi szándékát. Az „ötök” válaszként „nagyon frappánsan”, de kevésbé elegánsan egy közmeghallgatás ös�szehívásáról döntöttek, ami azért érdekes,
mert amikor a postaládákban landoltak az
erre szóló meghívók, akkor a közmeghallgatás tényéről a „nyolcak” mit sem tudtak… Vagyis – véleményem szerint- törvénytelenül hívták össze a közmeghallgatást.
Ennek ellenére a többségi képviselők
csoportja hétfőn du. 17:00 órakor a lakossággal szemben érzett felelősségtudattól
vezérelve megjelent a Telekiben, és közölte az ott összesereglett mintegy közel
30 fővel, hogy az ÖFE meghívásának eleget téve a VMK-ban várják az érdeklődő
kérdéseket.
Természetesen a város mindeddig
egyetlen képes médiuma nem tartotta hírértékűnek a pódiumbeszélgetést, ahol is
130-150 információra kiéhezett lakos sereglett össze. (A sértődöttet játszani lehet, de nem a média képviselőinek, akiknek részletes, objektív képet kellene sugározniuk a településen élők számára. Ők
ezzel ellentétben egy nyilatkozatot adtak
át, melyben tájékoztatták a ÖFE elnökét,
hogy személyem miatt, valamint amiatt,

mert az ÖFE néhány tagja több ízben idézem: „seggnyalóknak” nevezte őket, nem
kívánnak tájékoztatás adni a rendezvényünkről. A következtetéseket mindenki
vonja le saját maga! Én csak egyet kérdezek: megtehetik ezt a „köz” pénzén? Meddig játszhatják még a sértődött ovist? Egy
remek idézet a Magyar Újságírok Országos Szövetségének Etikai kódexéből (ami
természetesen csak az ÚJSÁGÍRÓKRA
nézve jár kötelezettséggel)”(…)A sajtó
szabadsága, az informálás kötelezettsége, a tájékozódáshoz való jog az állampolgárok alapvető joga, amelyet az Alkotmány biztosít. (…) Őrizni kell a sajtó szabadságát, az újságírói függetlenséget és
pártatlanságot a tulajdonossal szemben
is, akár magántulajdonosokról, akár közösségi - önkormányzati - tulajdonosról
van szó.” De, ha már idézünk, akkor teszem ezt a Füzesabonyi VTV KHT és Füzesabony Város Önkormányzatával kötött
megállapodásból is, melynek értelmében
évente működési célú támogatást nyújt a
szerkesztőségnek a következő célok megvalósulása érdekében –a teljesség igénye
nélkül néhány pont a megállapodásból-: „
… a közérdekű eseményekről felvételt készít és közvetíti a lakosságnak…”, „…valamint a város oktatási, kulturális és sport
tevékenységeinek közvetítése…” Vagyis
megítélésem szerint több ízben megszegték a megkötött megállapodást, így a támogatásra megítélésem szerint nem is jogosultak!
A pódiumbeszélgetés azonban több
igazi hírvadász érdeklődését is felkeltette: itt volt az Egri VTV, az AGRIA Tv, a
Heves Megyei Hírlap, a Rádió Eger. Köszönjük nekik!
A fórum rendben, csendben, kulturáltan zajlott (kivéve R. L. megnyilvánulását), az igazán nagy hangorkánokat akkor
lehetett észlelni, amikor a képviselő urak
egy-egy beruházás költségének árát említették… Röpködtek a 10 milliók.
(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

Részletes tájékoztatást kaphattunk a
polgármester ellen folyó fegyelmi eljárás menetéről, valamint arról, hogy ez ellen a polgármester jogorvoslati kérelemmel élt. Ennek ellenére – állítják a képviselők 2010. 05. 17-én – döntésük értelmében, ami többségi döntés, Laminé
nem gyakorolhatja a polgármesteri funkcióit, hiszen az ellene folyó eljárás idejére felfüggesztették. A Heves Megyei Bíróság azóta nemrégiben meghozta döntését: ún. „nemperes” eljárásban határoztak
arról, hogy Laminé polgármester foglalkoztatási jogviszonyának felfüggesztését
megszüntetik. A végzés ellen nincs helye
fellebbezésnek.
Laminé megtámadta a felfüggesztésére vonatkozó döntést tehát, s továbbá megítélése szerint a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívása, levezénylése, határozathozatalai, a fegyelmi eljárás elrendelésének módja is szabálysértő volt. A felfüggesztés megszüntetésén kívül kérte az
ügyrendi bizottság elnöke (Kádas Imre) által összehívott rendkívüli testületi ülésen
meghozott határozatok semmissé tételét is.
A megyei bíróság az indoklásban mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy: „…a felek
meghallgatása nélkül folytatott nemperes
eljárásban kizárólag azt vizsgálta, hogy
a foglalkoztatási jogviszony felfüggesztésének törvényei előfeltételei fennálltak-e vagy sem..”. A hatályos törvények
értelmében a polgármester foglalkoztatási jogviszonya a fegyelmi eljárás alatt is
felfüggeszthető, azonban alkalmazni kell
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény ide vonatkozó passzusait, mint például azt, hogy az ún. „nyolcak” által létrehozott fegyelmi bizottságnak a vizsgálata során az érintettel közölnie kell a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat, valamint azok bizonyí-

tékait is! Laminé esetében azonban a képviselő-testület egyszerre, egy határozattal
döntött a fegyelmi eljárás megindításáról
és a polgármesteri jogviszony felfüggesztéséről, de így sérült a következő jog: a
foglalkoztatási jogviszony felfüggesztése
a vizsgálóbizottság javaslatára rendelhető
el… Vagyis a nyolcak pusztán formai hibát ejtettek eljárásukban.
Mivel a polgármesteri felfüggesztést a testület semmivel sem indokolta,és
az a fegyelmi eljárás megindításával
egyidőben nem állapítható meg, milyen
és mekkora súlyú kötelezettségszegéssel
gyanúsítják, így nem is indokolt azonnali
hatállyal hivatalából eltávolítani.
A bíróság leszögezte a következőket: a május 10-i rendkívüli ülésen született határozatok megsemmisítésére ezen
nemperes eljárásban nem volt lehetősége,
azt egyéb jogi úton kell kezdeményezni.
Laminé kérelmét e körben a bíróság elutasította. Azt nem értem azonban, hogy
miért is fordult a polgármester a bírósághoz? Hiszen ő egy percig sem tartotta legitimnek a nyolcak döntését. Ezek szerint
mégis csak tartott valamitől? Gondolom
önökhöz hasonlóan felfokozott izgalommal várjuk a fegyelmi tárgyaláson készült
nyilvános dokumentumokat!
Nos, a rövid intermezzo után lássuk
miről volt szó még a pódiumbeszélgetésen! Tájékoztatót hallhattunk arról is,
hogy megszüntették a nyolcak a tanácsnoki rendszert, visszahívták Kotánt a Városfejlesztési Bizottság éléről, valamint nem
kell soha többé az általa szerkesztett „fröcsögést” olvasnunk Füzesabonyi Hírmondó cím alatt, mivel a város lapjának is új
főszerkesztője lett Gál Tibor személyében.
Szó volt a füzesabonyi oktatás helyzetéről (ami szerintem elkeserítő…) többek között arról az anomáliáról, hogy úgy kezdtek
el 8 osztályos gimnáziumi képzést behir-

Hatalommal való visszaélés
Ilyen címen indított fegyelmi eljárást a
„négyek” bandája /Laminé, Bartusné,
Atkári és Kotán/ az ügyrendi bizottság elnöke /Kádas Imre/ ellen. Az általuk ös�szehívott sajtótájékoztatón ÁVH–s módszerekről beszélnek. Gondolom, már a
legtöbb füzesabonyi ember hallott arról,
hogy 8 képviselő nem hajlandó tovább
asszisztálni Füzesabony eladósításához.
A polgármester asszonynak az volt a
természetes, hogy ő meg a sleppje letaposott mindenkit. Minden ok nélkül küldte el az embereket a munkahelyükről.
ÁVH-s módszerekkel félemlítették meg
az embereket. Még köszönni sem mertek
– mernek. Ha olyan rendezvény volt, amit
nem ők rendeztek, Bartusné megállt a bejárat közelében. Figyelte, ki mer bemenni.
Így azok, akiknek valamilyen hozzátartozójuk a közintézményekben dolgozik,
még az utcán is átmentek a másik oldal2

ra, pont, mint az ÁVH idején. Tudta mindenki, hogy aki véleményt mer nyilvánítani, azonnal ki is rúgják. Csak meg kell
nézni, milyen volt a fluktuáció az utolsó
három évben! Jó lenne, ha egyszer valaki
felmerné vállalni és őszintén leírná! Például olyan bontásban, hogy hány embert
rúgtak ki csak úgy, minden kertelés nélkül, hányat küldtek el idő előtt nyugdíjba,
prémium évekre, hányat vitt el a mentő,
illetve lett maradandóan beteg, vagy menekült el, mert kicsinálták? Úgy, mint az
ÁVH idején. Persze azokban az időkben
erről még beszélni sem volt szabad, mint
az utolsó három évben Füzesabonyban.
A másik oldalra meg fel kellene sorolni, hogy hány embert vettek fel azóta,
és hány új állást találtak ki, hogy minden plakátragasztónak jusson! Hátha van
ilyen bátor ember! Ha mégsem találkozik
a tudás a bátorsággal, akkor hozzuk össze

detni az oktatás irányítói, hogy ehhez nem
volt meg a feltétlenül szükséges fenntartói
határozat (A madarak azt csiripelik, hogy
van egy dokumentum, amelyben egy személy nyilatkozik arról, hogy beindulhat a
képzés... Ehhez viszont képviselő-testületi
határozat szükségeltetik!) Ennek eredménye lett az, hogy bár a felvételit megtartották, az eredményről ki is értesítették a felvételt nyert diákokat, most azonban a testület mégis leállította az átgondolatlan, hatástanulmány nélkül tervezett nyolc osztályos
gimnáziumi képzés beindítását. Felmerült,
hogy kinek a felelőssége a könyvtárosok
menesztése következményeképpen kifizetett 60 millió Forint. Azt nem tudták ugyan
megválaszolni a képviselő urak, hogy ez
milyen pénzből lett kifizetve! Talán a fegyelmi eljárás keretén belül erre is választ
kapunk. Csakúgy, mint arra, hogy mi került
a telepi sportlétesítmény (műfüves pálya és
teniszpálya) megvalósításán több tízmillió
Ft-ba, illetve, hogy miért nem olyan paraméterekkel épült meg a létesítmény, amelyek a tervekben szerepeltek…
Közel másfél órán keresztül beszélgettem a képviselőkkel, majd a következő kb. egy óra hosszában a jelenlévő kedves vendégek kérdezhettek, ill. az e-mailen szerkesztőségünkbe érkezett kérdéseket intéztem a megjelent képviselő urakhoz. Azt hiszem, hogy a jelen lévők a tanúk
rá, hogy egy intelligens, kulturált, tényközlő pódiumbeszélgetésen vettek részt a 2010.
05. 17-én, du. 17:30 percre a VMK nagytermében összegyűlt sokadalom tagjai.
(Egyesületünk köszöni a VMK ingyenes terembiztosítását, mely egy helyi rendelet értelmében évente megillet minden
civil szervezetet!)
A pódiumbeszélgetésnek folytatása
következik!
Márkus Róbert Zsolt
az ÖFE alelnöke

közösen! Önök megírják a blogra, amiről
tudomásuk van, én meg összerendezem.
Azt nem is merem kérni, hogy hozzák be
hozzám, mivel én ezt már egyszer megpróbáltam. Írtam egy cikket az uszodáról, ami nem épülhetett meg. Olvasóként
írtam alá, hátha felbátorodnak az emberek és megírják véleményüket, de olyan
sok felháborodó levelet kaptam az önkormányzati képviselőktől, hogy mindenkinek elment a kedve, hisz ezeket névvel
együtt lehetett csak beküldeni. A blog ezzel szemben névtelen. Aki Füzesabony érdekeit nézi, hagyjon fel a gyűlölködéssel,
amit mesterségesen szítottak közöttünk,
hogy ne a pénzek elköltésével foglalkozzunk! Valamiért nagyon félnek a kérdésektől, a vizsgálódásoktól - Önök nem így
látják? Ha nincs semmi bűnük, álljanak ki
az emberek elé, a „nyolcak” azt tették!
Más szemében a szálkát is, magukéban
a gerendát sem látják meg!!!
Szekeres Jánosné
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Tisztelt Stúdióvezető Asszony,
Felelős Szerkesztő Úr!
Füzesabonyi lakosként, adófizetőként és helyi közéleti
politikusként mélységesen felháborítónak és cinikusnak
tartom levelüket. Meggyőződésem, hogy Önöknek addig,
amíg önkormányzati, közszolgálati TV-nek titulálják és
tartják magukat, (s nem utolsósorban az adófizetők pénzéből tartja fenn Önöket az önkormányzat) nincs joguk
és erkölcsi alapjuk a sértődöttet játszani. Milyen jogon
döntik el Önök, hogy melyik füzesabonyi rendezvényről
közvetítenek, készítenek felvételt? Milyen jogon döntenek a közvetítések során arról, hogy ki szimpatikus, vagy
ki nem az a VTV nézőinek?
Úgy tudom, a VTV nem Önökről szól, hanem a város minden egyes polgáráról. Amennyiben egyoldalúan
és saját szájízük szerint kívánnak TV műsorokat előállítani, közvetíteni, szerkeszteni, legyenek szívesek a közpénz
helyett saját pénzen fenntartani és üzemeltetni televíziót.
Az elmúlt 3 év alatt Stúdióvezető Asszonyt két alkalommal kerestem személyesen, és egyik alkalommal sem találtam (másokhoz hasonlóan) munkahelyén. Ezen megkeresések alkalmával közérdekű, és közügyben kívántam
a VTV működését érintően hivatalos bejelentést tenni. Ha
Ön ezt zaklatásnak tekinti, javaslom, válasszanak maguknak nyugalmasabb, nyugodtabb munkahelyet!
Az önkormányzati választásokat követően, abban az
esetben, ha a választók és a városban élők többsége erre
feljogosít, ígérem, a VTV továbbra is működni fog! Az
viszont nyitott kérdés, hogy milyen formában, ki lesz az
üzemeltető - helyi, más városi, regionális TV, vagy Önök?
Abban azonban eltökélt és biztos vagyok, hogy sokkal
„köz-szolgálatibb” és demokratikusabb, valamint nem
utolsó sorban olcsóbb lesz a jelenlegi VTV-nél.
Gulyás László

40 éves a Zeneiskola
2010. április 23-a emlékezetes nap volt
a VIK Alapfokú Művészeti Iskola életében. Az intézmény Jubileumi Hangversennyel ünnepelte fennállásának 40.
évfordulóját. A hangversenyre azokat a
volt növendékeket hívták meg szerepelni, akik az élethivatásukul választott zenei pályára a füzesabonyi Zeneiskolából
indultak el, és szép emlékeket őriznek
az itt töltött évekről. A műsorban fellépő növendékek közül többen eljutottak
a legmagasabb szintre, művész diplomát szereztek a Zeneakadémián. Tehetségük a hangszerjátékban is megmutatkozott. Nagy Csaba virtuóz hegedűjátéka, Kasza Nándor kiváló harsona hang-
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ja és technikája, Juhász Katalin gyönyörű
zongora játéka elbűvölte a hallgatókat. A
koncerten felléptek az iskola jelenlegi tanárai, akik szintén növendékei voltak a zeneiskolának.
Nagy Katalin és Kovács
Anita nagyszerű kamaramuzsikát mutatott be. A cselló
vibráló hangja betöltötte az
egész termet, és a szívhez
szóló zene felejthetetlen érzelmeket sugárzott. Soltész
Károlyné Krizsai Krisztina,
Kiss Virág, Bajzáth Linda,
Zbiskó Ágnes, Nagy Zoltán – nagyszerű zenei játékuk felejthetetlen élményben részesítette
a jelenlévőket!
A jubileum mindig megható esemény,
különösen egy művészeti iskola életében.
Ezen alkalomból a zeneművek mellett,
a köszönet hangja is megszólalt Nagyné
Rózsa Zsuzsanna intézményegység-vezető részéről a város mindenkori vezetői felé, akik támogatták és fenntartották
ezt az intézmény típust, valamint az iskola növendékeinek, akik jó szívvel emlékeztek az itt töltött évekre. Külön köszö-

nettel illette az intézményegység vezetője a szülőket, akik fontosnak tartották
gyermekük művészeti képzését, és támogatták az iskolát, valamint azokat a
támogatókat, segítő barátokat, és pedagógusokat is, akik szívvel- lélekkel azon

munkálkodtak, és munkálkodnak, hogy
a füzesabonyi iskola sikeres volt 40
éven át, és hogy az legyen a jövőben is!
Öröm és hála töltötte el a szíveket. Legyen még sok-sok ilyen jubileum! Ezúton is gratulálok a jubileumi hangverseny minden szervezőjének és résztvevőjének ezért a nagyszerű délutáni zenei
élményért, amit szeretettel ajándékoztak
a jelenlévő közönségnek!
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke
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A Zeneiskola növendékei voltak

Juhász Katalin
Miközben hallgattam a Városi zeneiskola 40 éves jubileumi koncertjén mások mellett Juhász Katalin csodálatos

Tisztelt Olvasónak, aki zeneiskolai tanulmányait Füzesabonyban végezte. Elmondása szerint életében meghatározó volt az,

debreceni Bach zongoraversenyen szerepelt. 2001-ben kitüntetéses oklevéllel
fejezte be tanulmányait, zongoratanári
és kamaraművészi diplomát kapott.
2003-ig a Miskolci Nemzeti Színház
korepetítoraként tevékenykedett. 2003
és 2007 között elvégezte a Zeneakadémiát, csembalóművész diplomát szerzett. Tanárai Várallyai Ágnes és Horváth Anikó voltak
Tanulmányai alatt számos koncerten, kurzuson, zenei fesztiválon vett
részt, zenei táborokban képezte magát. A diplomaszerzés óta a miskolci
Egressy Béni Zeneiskola zongora tanára. Jelenleg gyes-en van a két éves kislányával, de hamarosan újra tanítani
szeretne, és már lázasan szervezi leendő csembaló koncertjeit. Várják vissza
Miskolcra is tanítani és felkérte a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete, hogy oktasson az intézményükben csembalót.
Tehát a fiatalon, igen szép eredményeket, komoly szakmai elismeréseket
elért ifjú anyukának nagyon komoly és
konkrét tervei - elképzelései vannak a
jövőjét tekintve, melyekhez további sikereket kívánok a magam, és az ÖFE
tagjai nevében!
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zongora előadásában Frederic Chopin:
Fantasie Impromtu op. című művét – eltűnődtem azon, hogy milyen büszkék is
lehetünk arra mi füzesabonyiak, hogy
a zeneiskolánk egykori növendékeiből
időközben ilyen nagyszerű zenészek –
művészek nőttek fel. Ez adta az ötletet,
hogy a Füzes Krónika, következő néhány számában mutassuk be a teljesség
igénye nélkül azon füzesabonyi kötődésű zenészeinket, akik befejezvén helyi
zeneiskolai tanulmányaikat időközben
zenei téren komoly sikereket, elismeréseket értek el!
Elsőként, a Füzes Krónika júniusi kiadványának hasábjain a szülei révén is
jól ismert Juhász Katalint mutatom be a

hogy Nagyné Rózsa Zsuzsanna tanítványa
lehetett, hiszen ő szerettette meg Katával
a zenét, miatta lett ZENÉSZ. Zeneiskolásként kétszer indult megyei zongoraversenyen. Gyöngyösön II. és III. helyezéseket ért el. 1992-1996 között a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatója volt Kecskeméten, Gerhátné Papp
Rita tanítványaként. Az 1993-as szegedi
Chopin zongoraversenyen különdíjat kapott, 1995-ben a Békés-Tarhosi országos
zongoraversenyen szintén különdíjjal jutalmazták.
A középiskola után a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében tanult Kádas Claudia és Boros Árpád
tanítványaként, a főiskolai évek alatt a

2010 tavaszi
diszkó sikerei

Serge Devant - Addicted
Inna - 10 minutes
David Guetta - One Love
Britney Spears - Gimme More
Vandalism - Hablando
Lady Gaga – Bad Romance
Guru Josh Project - Crying in the rain
Eddy Wata - I like the way
Dan Balan - Chica Bomb
Amiel - Be you girl
Wenczel Ádám
(Dj Gréko)

Összefogás Füzesabonyért

Az őszi választásokig még túl kell élnie településünknek néhány hónapot! A jelenlegi városvezetés leváltása után reményeink szerint rövid időn belül sikerül majd tisztázni sok, jelenleg az önkormányzat részéről titkolt zavaros eseményt, és remélhetőleg a bajok okozóinak a felelősségre vonása sem marad el! Azonban bizonyos problémák megoldásával nem lehet várni addig, mert akkor visszafordíthatatlan károk
érhetik Füzesabony működését, gazdálkodását! A város megmentéséért kitűzött céljaink megvalósítása érdekében kérjük, segítse munkánkat ötleteivel, anyagi, vagy
erkölcsi támogatásával! Kattintson honlapunkra!
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