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AZ ÖSSZEFOGÁS

Helyhatósági
választások
2010

2010. október 3-án ismét szavaz az ország, ezúttal a helyhatósági választásokra kerül sor. Az új kormánynak köszönhetően kevesebb jelölt neve mellé tehetjük az X-et Füzesabonyban is! A polgármester mellett 8 képviselő kerülhet be
városunk önkormányzatának új testületébe. Reményeink szerint a választópolgárok - okulva a 2006-os helyi választási eredményekből, és annak következményeiből - ezúttal nem pártokra és esetenként ismeretlen pártkatonákra, hanem
közismert és megbecsült emberekre fognak voksolni! Olyan hiteles, ismert, lehetőség szerint pártoktól független személyekre, akik korábban már bizonyították
valamilyen formában a maguk területén
a városért való tenni akarásukat, és alkalmasságukat a közösség érdekeinek képviseletére! Itt a rendszerváltás ideje Füzesabonyban is! Végre ne a politikai hovatartozás és az esetenként meggondolatlan,
hazug ígéretek sokasága döntsön a voksolás pillanataiban! Sokkal inkább - a kiválasztás során - az elsődleges szempontok leendő polgármesterünk, és képviselőink eddigi munkássága, és cselekedetei legyenek, amik alapján - tekintettel képességeikre és adottságaikra is - remélhetőleg ki tudják vezetni településünket abból a válságos helyzetből, amit az elmúlt
4 év során elsődlegesen a jelenlegi városvezetőink okoztak – tisztelet a kivételnek! Végre ne a pártérdekek és az indula-
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tok, hanem a lakosság komfort érzete, és
biztonsága motiválja döntéseikben a leendő önkormányzatunkat! Az, hogy ez 2010
októberétől majd így legyen Füzesabonyban - véget vetve egyben a félelemnek,
megosztottságnak, egyéni sérelmeknek,
esetenként törvénytelenségeknek, emberi
sorsok sárba tiprásának - az csakis Önökön, városunk választó polgárain múlik!
Lapunk megjelenését követően néhány
napon belül – várhatóan augusztus 16 –
19 között - megkapják kopogtató céduláikat a választásra jogosultak a Választási Irodától. Kérjük, hogy a fentiekben
leírtakra is tekintettel - lehetőség szerint
– közvetlenül egyesületünk jelöltjei ré-

szére juttassák el az ajánló szelvényeket!
De leadhatják ezeket az úgynevezett „kopogtató cédulákat” Szekeres Jánosnénak
is minden hétköznap és szombat délelőttönként a piacnál a Papír Írószerbe! Hívhatják az alábbiakban megadott telefonokon is az ÖFE jelöltjeit, és ők majd felkeresik - igény szerint - Önöket. Előre is köszönjük megtisztelő bizalmukat!
Jelöltjeink rövid bemutatására, és a választási programjuk ismertetésére várhatóan majd a Füzes Krónika következő –
szeptemberi - kiadásában kerül sor!
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

Az ÖFE polgármester-jelöltje:
Gulyás László

(Füzesabony Rákóczi út 31 – tel.: 36/ 343-721)

Az ÖFE képviselő - jelöltjei:
Juhász József (Füzesabony, Fecskekert út 4 – tel.: 30/ 904-3077)
Márkus Róbert Zsolt (Füzesabony, Ifjúság út 9 fsz. 1 – tel.: 36/ 341-677)
Nagyné Váradi Anna (Füzesabony, Radnóti út 17 – tel.: 30/ 219-2504)
Sipos Attila (Füzesabony, Egri út 1 – tel.: 70/ 289-1901)
Szekeres Jánosné (Füzesabony, Temető út 72 – tel.: 70/ 321-3571)
Takácsné Szigeti Ilona (Füzesabony, Árpád út 7 – tel.: 70/ 315-7131)
Tóth Benedek (Füzesabony, Szentkorona út 1 – tel.: 70/770-8897)
Wenczel Árpád (Füzesabony, Pacsirta út 54/A – tel.: 30/943-5222)

„…A rendőrség átadta az ügyet a VPOP-nek, ahol is
70 milliós csalás ügyében nyomoznak…”
Beszélgetés Miriszlai Miklós képviselő
úrral, a Pénzügyi Bizottság elnökével, a
polgármester fegyelmi vétségét kivizsgáló bizottság elnökével
A megbeszélt interjú csúszik kicsit,
mivel a képviselő urat épp az interjú tárgyában hallgatták ki a rendőrségen tanúként… Ennek részleteiről azonban nem
faggattam. Több más kérdésben viszont
kíváncsi voltam a vizsgálói jegyzőkönyv
tartalmára.
Arra a kérdésemre, hogy mi indokolta
a polgármester ellen indított fegyelmi eljárás megindítását, azt a választ kaptam,
hogy pont a polgármester által a jegyző ellen –azóta kiderült- alaptalanul indítani kívánt fegyelmi eljárás. A sajtóban is nyíltan vallotta a polgármester, hogy megközelítőleg 9-10 milliós vagyon elherdálásának a gyanúja merült fel a jegyzővel összefüggésben. Azóta több vizsgálat is kiderítette, hogy semmiféle, a jegyző által elherdált milliókról nincs szó. Ezt alátámasztotta a Füzesabonyi Kistérség Belső Ellenőri vizsgálata, a polgármester által felkért
– külön fizetett - belső ellenőri jelentés, és
az ÁSZ vizsgálati jegyzőkönyve is. Így a
jegyző ellen nem is indult fegyelmi eljárás.
Ekkor vetette fel először Miriszlai úr, hogy
talán lehetnek gondok, javasolja a polgármester ellen megindítani a fegyelmi eljárást. Már akkor sejthető volt, hogy a Szabadság út felújítására beadott pályázat körül nincsen minden rendben. Röviden arról
volt szó, hogy a pályázat önerejét igazoló
okirat 2008-ban úgy született, hogy arról a
képviselő-testület mit sem tudott… Sokáig csak arról volt szó, hogy közokirat-hamisítás történt, hamar kiderült, a hamisítás a csekélység… A rendőrség átadta az
ügyet a VPOP-nek, ahol is 70 milliós csalás ügyében nyomoznak, mivel a pályázaton nyerhető összeg ennyi volt. Igaz, hogy
ebből a pályázatból nem lett semmi, azonban maga a szándék is „díjazandó”!
A Miriszlai-féle fegyelmi eljárás jegyzőkönyve egy másik közokirat hamisítás
„vádját” is tartalmazza. Úgy született meg
ugyanis egy dokumentum (fenntartói nyilatkozat) a szakhatóság felé- a Remenyik
8 osztályos gimnáziumi képzésének beindításáról-, hogy az okirat jóval korábban
keletkezett, mint ahogy a képviselő-testület azt megtárgyalta volna. Ebben az ügyben a HRFK Gazdaságvédelmi Osztálya nyomoz. A jegyzőkönyv tartalmazza
a nagy port kavart „kacsaúsztató” (értsd:
úszómedence) körül kialakult helyzetet
is. Bruttó 86 millió Forint, megfelelő műszaki tartalom mellett - ehhez adott a képviselő-testület felhatalmazást. (Megjegyzem, megítélésem szerint ez is költségve2

tési ámokfutásnak bizonyult, hiszen emlékszünk még a 4 évvel ezelőtti uszoda
botrányra, amikor is egy 600 milliós pályázatot utasítottak vissza képviselőink,
ahol 10% önerőt kellett volna csak felmutatni…az pedig nem 86 millió ugyebár…
Nem beszélve egy „kacsaúsztató” és egy
komoly, fedett, több medencés uszoda közötti különbségről…) Nos a lényeg, hogy
a tárgynál maradjunk, a polgármester ebben az ügyben is önállóan döntött, és úgy
kötötte meg a szerződést a közbeszerzésen egyedül induló céggel, hogy az általuk ajánlott 130 millió Ft plusz áfát sikerült levinnie 86 millió nettóra. Eddig még
OK a dolog, de sajnos jelentősen csökkentett műszaki tartalom mellett, amire már a tervező is azt mondta, hogy átgondolandó a csökkentett műszaki tartalommal a medence megépítése… A polgármester és szűkebb köre nem gondolta át. Már 32 milliót ki is utaltak a kivitelezőnek, aki nyár végére ígéri a medencét… Lehet, hogy mégsem az úszósportnak kedvez a létesítmény, hanem a jégkori szerelmesei vehetik majd birtokba?
Kivizsgálandó tartalom volt a FÜV
Kft. Körül kialakult furcsa helyzet. Ez
csak úgy vonult be a köztudatba, mint
a FÜV kézi vezérlése… Vasas László,
korábbi ügyvezető megkapta a listát –
mondja Miriszlai, hogy kiket és mennyi
pénzért kell foglalkoztatnia.… Mivel ellenállt, nem is sokáig maradt hivatalában.
A jelenlegi ügyvezető is listát kapott a
kötelezően foglalkoztatandó személyekről, igaz, némileg módosított tartalommal. Miriszlai Miklós mindezeket jegyzőkönyvekből idézi, mindegyik állítását
tanúvallomásokkal igazolni tudja.
A Garancia Út Kft-vel is érdekesen kötött szerződést a polgármester. A 7 milliós keretösszegből, amelyet kátyúzásra hagyott jóvá a testület, mire a szerződéskötésre került sor valahogyan nyolc millió
körüli összeg lett… A játszótér elkészülte után szintén testületi jóváhagyás nélkül
rendelte meg a kerítést Laminé 1,4 millió
Ft összegben. A 2007-ben szintén a testület hagyott jóvá egy 700 000 Ft keretös�szegű bútorvásárlást a hivatalban. A végszámla 2 és fél millióról szól, és nagyon
furcsa módon még a három árajánlattól is
eltekintettek…
Szólt még a jegyzőkönyv a belső ellenőri megbízatások körüli kérdésekről, szakértői megbízatásokról, melyeket
szintén önhatalmúlag, pazarlóan foganatosított a polgármester, csakúgy, mint a
2009-ben kötött határozatlan idejű szerződések egy egri ügyvédi irodával, vagy
a közbeszerzési szakemberrel. Említést

tesznek a képviselő-testületi ülések rendjéről, ill. rendetlenségéről is, hiszen tisztességes ülés április végén volt legutóbb
városunkban.
Érdeklődéssel hallgattam Miriszlai úr
azon kérdésemre adott válaszát, hogy tulajdonképpen mennyi is a polgármesternek az ún. szabad felhasználású kerete, vagyis az az összeg, amiből szabadon gazdálkodhat, nem szükségeltetik az elköltéséhez képviselő-testületi határozat, jóváhagyás stb… A képviselő úr elmondása szerint ez az összeg a megalakulásukkor 1 millió Forint volt. Ezt megemelték
három millióra… Azonban nem költségvetési évre nézve, hanem, igen jól olvassák:
ALKALMANKÉNT. Vagyis egy megfelelően költekezni tudó polgármester (vagy
kellően nagyratörő elképzelésekkel bíró
tanácsadói hálózat) akár 1-2 hónap alatt is
az éves költségvetést ALKALMANKÉNT
el tudja szórni turulra, söröshordó gurításra, kishídra, mauzóleumra, vagy akár piramis építésre… Megjegyzem, az alkalmanként kifejezést Miriszlai javaslatára az ún.
8-ak már meg kívánták változtatni költségvetési évre, de a csonka testület ezen határozatát sem hirdette még ki a polgármester, ami azt jelenti, hogy az olyan, mintha
nem is létezne.
A vizsgáló bizottság letette jelentését a
Fegyelmi Bizottság asztalára, amely grémium úgy döntött, hogy szankcióval nem
zárja le az ügyet, hanem a tudomásukra jutott vétkes kötelezettségszegések miatt bírósági keresetet nyújt be, melyben kérik
a polgármesteri tisztségből való felmentést, az eljárás idejére meg a felfüggesztését. Mivel a további károkozás lehetősége
fennáll, sürgősségi eljárást kértek. Az első
tárgyalást a bíróság november 03-ra tűzte
ki… A felfüggesztésről azonban augusztus 15-ig dönteniük kell. Így utólag szívesen kivizsgáltattam volna a bizottsággal,
hogy anno a könyvtárosok közel 50 milliós végkielégítése (s egyéb költségek) milyen pénzből lett kifizetve, illetve milyen
fedezet áll rendelkezésre a péntek esténként megrendezendő – közpénzen előre
hozott választási kampány - finanszírozására… Sokakat érdekelne a dolog. (Megjegyzem, amúgy a közpark programmal
való megtöltését helyeslem, azonban nem
ilyen céllal, és a kultúra egyéb szegmenseiből is merítve, nem kizárólag a lakodalmas rock műfajából.)
Sok uv-sugárzással teli fényes napot
kívánok minden olvasónak, főként az
érintetteknek, mert hát -stílusosan zárva
írásomat-: „… A börtön ablakába, soha
nem süt be a nap….”
Márkus Róbert Zsolt
az ÖFE alelnöke
2010. AUGUSZTUS 13.

Emelkedik a svájci frankban felvett
hitelek törlesztő részlete
Naponta hallhatjuk a hírekben, hogy a
CHF árfolyamának emelkedése miatt
hány és hány család került csőd közeli
helyzetbe a svájci frankban felvett hitelek törlesztő részleteinek emelkedése miatt. Arról egyenlőre nem szólnak a hírek,
hogy a svájci frankban felvett hitelek, illetve svájci frank alapú kötvénykibocsátás, miatt hány és hány önkormányzat
kerülhet csődhelyzetbe. A lakosság CHF
hiteleit többségében elemi igényeinek, a
lakhatás igényének kielégítése érdekében
vállalta fel. Az önkormányzatokra nem
mindig igaz, hogy csak az elemi igények
kielégítése miatt vágott bele egy mindig is
jelentős kockázatot képviselő deviza alapú kötvénykibocsátásba.
Sajnos városunk önkormányzata is
2008. június 18-án 6 550 504 svájci frank
értékű kötvényt bocsátott ki. A kötvénykibocsátáskor 1 CHF árfolyama 149,78 Ft
volt. A kötvénykibocsátás miatti kamatfizetési kötelezettség pedig félévente változó kamatozású a 6 havi bankközi irányadó kamatláb + 1,2 %. A változó kamatozás miatt a kamat kiadás terheit nehéz forintosítani, de 2010. július 1-jén a 6 havi
bankközi irányadó kamatláb 5,29 % volt,
ehhez jön további 1,2 % kamat. Füzesabony város költségvetési rendeletében
évi 53 000 000 Ft kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó kamat kiadással számol. Ez 1
állandó lakosra 6504 Ft/év. A kötvény kibocsátás miatti kötelezettsége az Önkormányzatnak CHF-ben van meghatározva
az alábbi ütemezés mellett:
Tőketörlesztés:
2012.04.30.-2020.10.31. között félévente 153 937 CHF
2021.04.30.-2026.04.30. között félévente 270 535 CHF
2026.10.31.-2027.04.30. között félévente 250 140 CHF
2027.10.31. egy összegben 6 740 CHF
2010 júliusában 1 CHF 217,1 Ft. 6 550
504 CHF törlesztésre számítva az árfolyam veszteség a 2008. június 18-ához
képest 440 979 929 Ft. Ez kamat kiadás
nélkül 1 állandó lakosra számítva 54 135
Ft árfolyamveszteséget jelent. A tőketörlesztés 1 állandó lakosra 2010. július 1-i
árfolyammal számolva 174 514 Ft.
Arra gondolva, hogy az Önkormányzat
a kötvénykibocsátásból nyert bevétel egy
jelentős részét milyen presztízs beruházásokra használta fel egy példa jut eszembe: ha egy családban a havi jövedelmek
nem futják a gázszámla, villanyszámla
és élelmiszer kiadásokat, nem valószínű,
hogy hitelt vesznek fel kerti utak térbur2010. AUGUSZTUS 13.

kolására. Az Önkormányzatnál pedig ez
történt. Folyószámlahitelből gazdálkodnak és „kerti utat építenek” a játszótérre.
Ha a kötvénykibocsátásból eredő bevételét az önkormányzat olyan beruházásokra
használta volna fel, ami későbbiekben bevételt hoz az önkormányzatnak a visszafizetés esetleg - a jövő eladása nélkül - biztosítható lett volna. Például ipari park kialakítása, önkormányzati telkek kialakítása, jelenlegi funkcióját meghaladó kapacitással rendelkező önkormányzati ingatlan bérbeadását segítő korszerűsítés végrehajtása (Szilvásváradi tábor). Ha a kötvénykibocsátásából eredő bevételt csak
pályázati források önerejéhez használta
volna fel az 1 milliárd forint kötvényből
8 milliárdos tőkeinjekciót adhatott volna
a településnek a helyi vállalkozások munkához segítése révén. A helyi vállalkozások erősödése révén nőhetett volna az
iparűzési adó bevétel.
Most azonban van látványos Ifjúsági park, térburkolt járda a telepen és egy
csomó adósság: Lesz szabadtéri uszoda
annyi kiadásból, mint amennyibe a fedett

uszoda önereje került volna. És van 25
évre szóló eladósodottság, akkor, amikor
az uniós források megnyeréséhez önerőre lenne szüksége a városnak. Remélem,
hogy az eddig fel nem használt kötvényből származó tartalékot nem tékozolják el
és csak kizárólag értelmes, a jövőt szolgáló pályázati forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz használják fel.
Véleményem szerint azonban ez a tény
sem mentesíti a város vezetését és azokat
a képviselőket, akik a kötvény kibocsátásra szavaztak a bűncselekmény elkövetésének ténye alól. Biztosan 25 évre, de lehet, hogy 50 évre eladósították a várost.
A csecsemőtől a legidősebb polgárig egyaránt mindenki fizet - 2010. július 1-i állapot szerinti tőke 174.514 Ft + kamat…?
( 200.000 Ft/ lakos) Senkitől nem kaptak
felhatalmazást, hogy felelőtlenül presztízs beruházásokkal adósítsanak el bennünket! Véleményem és nem állításom
szerint a választók félrevezetését, csalást,
önkormányzati vagyon hűtlen kezelésének bűncselekményét követték el. A felelősséget és annak következményeit vállalniuk kell!
A fenti cikket szakértői vélemények
alapján lejegyezte:
Gulyás László
volt polgármester

Az ÖFE vacsora meghívása

Mint arról már korábban tájékoztattuk Tisztelt Olvasóinkat, a 2010. április 17-én városunkban megrendezett Civil Expón az ÖFE sátránál található kérdőívek kitöltői között kisorsoltunk egy 10.000 Ft értékű étkezési utalványt, amely egyben 4 személy részére szóló vacsora meghívás
volt a Füzesabony Baross G. út 8/A.
szám alatt megtalálható Muskátli Vendéglőbe. A szerencsés nyertes
Bényei Zoltán, Füzesabony Bethlen
G. út 7 szám alatti lakos lett, akinek
(a képen középen) az étterem vezetőjével közösen adtuk át az utalványt.
Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

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 pszichológustól. Hívjon bátran!

Márkusné Barkó Otília +36/70 36-66-301
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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./

Gondolatok, erről, arról,
méltóságról…
Július 22.-én volt szerencsém végighallgatni azt a tájékoztatót, amit az Önkormányzatban jelenleg többségben lévő
képviselői oldal tartott; méghozzá három
sarkalatos pont köré szervezve. Az első
a Recyco Kft.-vel kapcsolatos vitáknak
szeretett volna pontot tenni a végére. Az
ügyvezető úr, Papp László is jelen volt,
és igen tartalmas, technikai részletekben
sem szűkölködő előadást tartott a tervezett beruházásról. Gyakran hallom, hogy
egyesek félnek ettől a felépítendő üzemtől, mert a környezetet károsítaná-mondják; megint mások régészeti, vagy műemlék-védelmi érveket hoznak fel. Nos, valójában e problémák kivizsgálására (mint
minden megindítandó vállalkozásnál)
megfelelő szakhatóságok állnak (kötelezően!) a rendelkezésre. Ha egy ilyen hatóság találna valami kifogásolandót, azonnal kötelezné a céget a megfelelő változtatásra, vagy föl sem engedné építeni az
üzemet. Logikusan tehát, egy füzesabonyi
polgárnak csupán egyetlen kérdést kell
(véleményem szerint) feltenni magának:
szükséges ez a plusz 50 munkahely a városnak, vagy sem. A többit felteszik majd
a cégnek a megfelelő hatóságok.
A másik téma a Sportpályán épülő létesítmény (uszoda/tanmedence?) volt. Magam is szeretek úszni, természetesen szívesen venném, ha lenne erre egy kulturált lehetőség Füzesabonyban. A munkálatok el is kezdődtek (hitelből – a szerk.),
csak hogy - a képviselő urak tájékoztatása szerint - nem törvényesen. Nem azzal
a tartalommal, amire annak idején az önkormányzat többsége áldását adta. Ez így úgy tűnik- jóval drágább lesz, s nem is készül el azzal a tartalommal idén, amit anno
megszavazott a többség. Mivel több tízmilliós különbözetről van szó, felelőtlenségnek tetszik most ez a kapkodás azok részéről, akik így is erőltetik az építkezést.
A harmadik téma a sikeres önkormányzati munkával foglalkozott - pontosabban annak hiányával. Miért is van jelenleg ez az áldatlan állapot? Jelenleg az Önkormányzatban-többségben levők, és a kisebbség (a Polgármester Asszony köré tömörültek) között nincs meg az az összhang, mely lehetővé tenné a testület normális működését. Legalább is, így fest
a dolog. De valóban kell ez? A többsé4

get képviselő erőnek (melyhez különböző pártállású képviselők egyaránt tartoznak) valóban szüksége van egy demokráciában a kisebbség teljes együttműködésére? A nyolc minden esetben több a hatnál,
s ahol ez törvényesen is elég, ott bizony el
kell fogadni a többség akaratát. Talán nem
túlzás azt mondani: a demokrácia kedvéért… Még egy megfigyelés: észrevettem,
(ahogyan bizonyára más füzesabonyi lakosoknak is feltűnt már), hogy bizonyos időközönként különféle röpiratok érkeznek a
postaládámba. Utoljára egy „méltatlan történet méltóságáról” osztott meg velem néhány gondolatot a Hermann István által
kezdeményezett, s Kövér László egyetértésével föloszlatott Fidesz csoport. Ebben az írásban sok vád hangzik el a Jegyző
úr, s Hermann István úr ellen, és van, akit
még „árulónak” is titulálnak. Nos, máskor
mellékeljenek bizonyíték másolatokat is,
(ha van ilyen), mert a június 22.-i rendezvényen a többségben lévő képviselők bizony bemutattak több dokumentumot saját állításaik mellett (s be is mutatják bárkinek, akit érdekel). Egy szó, mint száz,
ha nincs bizonyíték, valódi vádak sincsenek. Másrészről, a „nyolcaknak” elkeresztelt csoportot sokan úgy állítják be, mintha egy rohamosan fejlődő Füzesabonyt gátolnának az újabb előrehaladásban. Ne feledje senki azonban, hogy az eddig megvalósult, önkormányzati többséget igénylő beruházások egyike sem valósult volna
meg az említett képviselők bizonyos tagjai nélkül, hiszen a hathoz mindig kellett
még több szavazat, mivel csak így lehetett
a hatból többség. Bizony, a „nyolcak” közül is kellettek pl.: a Szabadság út átépítéséhez (hitelből – a szerk.). Nem kell félnie
a „hatoknak”; attól, hogy elismerik, a „másik oldal” is tett a város érdekében, az ő érdemeiket ez nem kisebbíti. Sőt!
Végezetül, ami a méltóságot illeti: szerintem is az egyik legnagyobb kincse egy
embernek. Ez csak egy megfigyelés, de
attól még igaz, hogy éppen az a képviselői oldal használja leginkább írásban kifejtett véleménynyilvánításainál a kirekesztő, szuggesztív erejű indulat-szülte szavakat, mely aztán saját méltóságáért felemeli a hangját. Ha ennyire tisztában vannak
vele, mi a méltatlanság, miért pont ők nem
tisztelik mások méltóságát - ami a szava-

kat és irományokat illeti. Lehet, tévedek,
mégis úgy vélem, hogy ha pl.: valakit „leárulóznak”, azzal bizony nem tisztelik az
emberi méltóságát… Ezt persze mások is
megszívlelhetik.
Varga Dániel

Júniusban
történt

Az idei nyár kezdete ezúttal is bővelkedett eseményekben, hiszen a pedagógus-,
és a gyereknap után egyre több helyen
emlékeztek meg Trianonról, valamint a
májusi anyák napjával párhuzamban június 20-án sokfelé az édesapákat is köszöntötték, hiszen már a XX. század elejétől június harmadik vasárnapján tarják
szerte a világon az apák napját. Megtörténtek a ballagások, illetve a déli városrészben a búcsú ideje is eljött.
Június – július kiemelkedő sport eseménye volt a futball történetében 19. alkalommal megrendezett 2010-es labdarúgó-világbajnokság. Ez a sportág legnagyobb nemzetközi tornája, melyet 2010.
június 11 - július 11 között rendeztek a
Dél-afrikai Köztársaságban. Ez az első
olyan eset, hogy a világbajnokságot az
afrikai kontinensen tartották, és így Óceánia maradt az egyetlen olyan földrész,
ahol még nem volt ilyen rangos esemény.
A VB-re a 208 FIFA tagországból 204
nevezett, a selejtezők után 32 válogatott
vehetett részt a tornán – közülük Olaszország címvédőként. A 32 csapatot 8 csoportba sorsolták, ahonnan az első két helyezett jutott tovább. A nyolcad döntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. Mint mindig, ezúttal is
nagyszerű mérkőzéseket láthattunk napról-napra, amit adott esetben a szép akciók mellett vitatható ítéletek, és meglepő eredmények tettek még élvezetesebbé! Úgy vélem, mi férfiak a délutánokat
- estéket lehetőség szerint a közvetítések
idején egy finom sör mellett a tévé készülékek előtt töltöttük, amit persze a hölgyek eltérő módon értékeltek az idén is
– de hát így szokott ez lenni mindig a foci
VB-k idején! Ezúttal Spanyolország vitte
el a trófeát a második Hollandia, és a harmadik helyezett Németország labdarúgó
válogatottjai elől, így a 2010 évi labdarúgó VB európai sikerekkel ért véget.
Wenczel Árpád
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Egy újabb Modine?!
Jó néhány mesét voltam kénytelen papírra
vetni, mivel Füzesabonyban nem lehetett
megírni az igazságot. Most viszont már
eljött az igazság ideje, legalább is ezt szeretnék elhitetni velünk a nyolcak. Viszont
az általuk szervezett pódiumbeszélgetésen már nem ezt tapasztaltam. Itt is feltettem azt a kérdést /melyre én és még sok
más füzesabonyi ember lenne kíváncsi/,
hogyan akarják vissza fizetni az általuk is
megszavazott egy milliárd forintot, melynek kb. negyed részét már sikeresen elköltötték!? A válasz: legfeljebb majd valahogyan vissza fizetjük! Tehát továbbra is az
a kérdés, hogyan??? Ha ez ilyen egyszerű
lenne, már sok-sok magyar család visszafizette volna a hitelét. Az egy milliárd forint már felvételkor sem annyi volt! (CHFHUF átváltási különbözet – a szerk.)
És most arról, ami a címben szerepel:
megint veszélyben egy munkahely. Beszéljünk erről őszintén, és mentsük, ami
még menthető. Ne úgy legyen, mint három
éve, mikor a magánérdek felülírta a közérdeket. Háromszáz embernek nem jutott
munkahely, de sebaj, kreáltak munkahelyet a rokonoknak és plakátragasztóknak.
Soha nem látott tömeg támasztja az ajtófélfát a Polgármesteri Hivatalban és más
intézményekben. Kivéve az iskolákat és
az óvodákat. Úgy látszik, a plakátragasztók nem voltak túl iskolázottak. A többieknek meg ott volt a munkanélküli segély. Ha
rendkívüli segélyt kértek, mert nagy volt a

Közlemény

A Füzes Krónika legutóbbi, júniusi számában - Molnárné Simon Edit hozzám írott levele szerint - a helyi médiákkal kapcsolatos utalásaink félreérthető módon azt sugallták olvasóink számára, hogy az ÖFE által 2010. május
17-én rendezett pódiumbeszélgetésről
a VTV nem tájékoztatta nézőit. Ügyvezető igazgató asszony kifogásai kapcsán pontosítom a Füzes Krónika hasábjain közölteket annyiban, hogy a Füzesabonyi VTV bár valóban nem vett részt
rendezvényünkön az általuk írásban felém előre jelzett okok miatt, de ettől
függetlenül arról a Heti Krónika 2010.
május 24-i adásában tájékoztatta nézőit. Ugyanakkor, véleményem szerint ezt
kissé sajátos módon tette, hiszen a rendező szerv (ÖFE) a híradásban nem kapott megszólalási lehetőséget. Bízom
abban, hogy e közlemény megjelentetése is egy fontos lépés lehet annak érdekében, hogy a VTV, és az ÖFE közötti
kapcsolat idővel normalizálódjon!
Wenczel Árpád
felelős szerkesztő, az ÖFE elnöke
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baj, kiutaltak 500 forintot. Nem tévedés,
ennyi volt a segítség. Megalázó! MUNKAHELY! Jelentkezett egy Kft , aki a pet
palackok újra hasznosításával, illetve azok
feldolgozásával létesítene egy 50-60 főt
foglalkoztató üzemet. A baj csak az , hogy
nem a polgármester és a sleppjének a földjét akarják megvenni. Mindenféle hazugságot összehordtak, például, hogy olyan
árvízveszély volt azon a földön, hogy a
polgármester asszonynak a saját kezével
kellett odahordani a homokos zsákot /csak
Kotán látta/. Meg, hogy rákkeltő. A világon már 70 helyen működik ilyen üzem.
Ha a környezetvédelmi szempontoknak
nem felelne meg, az unió nem támogatta
volna sehol sem! Minden zárt rendszerben
történik. Nagyrészt számítógépes tudással
rendelkezőknek adna munkát, meg néhány
anyagmozgatónak.

A Zeneiskola növendékei voltak

Nagy Zoltán

Zeneiskolai tanulmányait a Füzesabonyi Városi Zeneiskolában kezdte Nagy
Katalin és Kiss Zoltán növendékeként.
1999-től tanára Panyi Zoltán volt, Mezőkövesden,
trombita szakon. 2003 és
2008 között a Budapesti
Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola és Gimnázium hallgatója lett, tanára
Simon Attila volt. 2008-től
a Grazi Egyetem trombita
szakos hallgatója, profes�szora: Uwe Köller
Tanulmányai alatt több országos és európai versenyen részt vett: 1997-ben
különdíjban részesült az Országos Mélyrézfúvós Versenyen, Kiskunfélegyházán, 1999-ben I. helyezést
ért el a Lubik Imre Országos Zeneiskolai Trombitaversenyen, Zalaegerszegen.
2000-ben és 2002-ben, két alkalommal
I. helyezést és különdíjat kapott a Borsod Megyei Zeneiskolák Rézfúvós Versenyén, Sárospatakon, 2002-ben I. helyezést, különdíjat és közönségdíjat kapott a Heves Megyei Zeneiskolák Rézfú-

Most telik le a négy év, amire megválasztották a jelenlegi városvezetést. Végig
kell gondolni a füzesabonyiaknak, mit tett
a leköszönő képviselő testület, és miből!?
Ugyan épült néhány dolog városunkban,
de nagyrészt hitelből, amit hamarosan vis�sza kell fizetni a város pénzéből! Két kézzel szórták a pénzt. Mindent nagy eszem
– iszommal ünnepeltek meg /ezt is a város
pénzéből/. De amit csináltak, arra sem feltétlenül volt szükség – illetve nem feltétlenül azok voltak a legfontosabbak. Csak néhányat említve: a tenisz-pálya , a sport- pálya bekerítése és most a „kacsaúsztató”!
Ezek elsődlegesen nem nekünk készültek.
Hány füzesabonyi jár teniszezni? Kik, hogyan, mikor és mire tudják majd használni
ezt a medencét?
Október 3-án lehetőségünk lesz leváltani a jelenlegi városvezetést, ne hagyjuk,
hogy újabb négy évig félelemben tartsák
az embereket!
Szekeres Jánosné

vós Versenyén, Szihalmon. 2002-ben III.
helyezett lett a Lubik Imre Országos Zeneiskolai Trombitaversenyen, Zalaegerszegen. 2004-ben és 2006-ban egyaránt
I. helyezést, és különdíjakat kapott az Országos Szakiskolai Trombitaversenyen,
Miskolcon és Budapesten. 2009-ben III
helyezett lett az Európai
Brass Band Bajnokságon az
Austrian Brass Banddel.
A szóló szereplések mellett az utóbbi években a zenekari munkája került előtérbe. Az Austrian Brass
Bandnek szólistájaként és
különböző
zenekarokkal
Lengyelországban, Olaszországban, Németországban,
Romániában, Belgiumban
és Ausztriában koncertezett.
2009 decemberében Kínában turnézott. 2010. május
1-jén a zenekarral Linzben vettek részt
a fúvós zenekarok Európa Bajnokságán.
Szakmai fejlődése érdekében több nemzetközi kurzuson vett és vesz részt.
A zeneiskola 40 éves jubileumi koncertjén az Austrian Brass Band zenekari kíséretével Philip Sparke: Flowerdale
Aus”Hymn Of The Highlands” című
művét adta elő trombitán.
Wenczel Árpád

Eurovízió – 2010

Júniusban 55. alkalommal tartották meg az Eurovíziós Dalversenyt,
amit ezúttal Oslóban rendeztek, mivel 2009-ben a norvég Alexander Rybak nyert. A németek 1996-ot kivéve minden évben részt vettek az Eurovízión, de eddig csak 1982-ben tudták elvinni a trófeát
Nicole produkciójával, amit Magyarországon a Neoton vitt sikerre
„Egy kis nyugalmat” címmel. Most ismét sikerült Németországnak
győznie Lena – „Satellite” című dalával, amely várhatóan 2010 nyarának egyik
nagy slágere lehet!
Wenczel Dávid
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Uszoda helyett kacsaúsztató és
kampányolás a város pénzén
A kutya ugat, a karaván halad. Az önkormányzat hónapok óta nem működik, a
polgármesteri hivatal törvényes intézkedései helyett törvényt nem ismerő és nem
tisztelő akarnokok, zsarnokok intézkednek. Újra lopják ki a zsebünkből a pénzt.
A VTV júniusi adásából megtudhattuk,
hogy megkezdődött a tanuszoda építése.
Ez a dinamikusan, a megyében-legjobban
fejlődő kisváros (ezt a helyi Fidesz vezérei állítják) időutazást hajt végre a múltba.
Vissza a múltba 40-50 évet! Aki még emlékszik rá, a Tornyos udvarán Pásztor János igazgató úr idejében volt nyitott úszómedence. Az akkori időknek sem felelt
meg, ezért betemették, megszüntették.
Most újra lesz Füzesabonynak tanuszodája (rajtunk röhög majd a környék, valakik pedig a szomszédban dörzsölik a markukat, amiért a tényleg tanuszodának nevezhető beruházás nem készült el), amely
egyáltalán nem jelent konkurenciát sem
Mezőkövesdnek, sem Tiszafürednek, sem
pedig Egernek.
Az olvasó találja ki, milyen színű vezetése van ezeknek a városoknak?
A polgármester asszony, mivel már az
építéshatóság is „Ő”, átadta a beruházás
területét a kivitelezőnek. Augusztus végére már el is készül állítólag, a füzesabonyiak mindent elsöprő igényét kielégítő
uszoda, szőröstől-bőröstől 100 millió forintért. Csökkentett műszaki tartalommal,
mert a takarékosság és a pénzkímélés a
legfontosabb! Ezt is elhagyunk, azt is elhagyunk, majd meg fogják magyarázni,
hogy jó nekünk ez így is! A lényeg nem
az, hogy az Atkári család újabb tagjának,
vagy a polgármester valamelyik rokonának, plakátragasztójának, szemének-fülének csináljunk újabb állást! Nem is az
a fontos, hogy Kotán és Laminé fényesítsék egymást! Az ominózus riportban elhangzik, az a lényeg, hogy az önkormányzatnak az üzemeltetés ne okozzon problémát. Ez abban az esetben igaz is lehetne,
ha ez a beruházás meg sem valósulna, akkor lenne a leggazdaságosabb!
Még nem késő, a 8-ak közül egy páran
esetleg tiltakozásul, esetleg kármentésként, láncolják magukat a munkagépekhez! (Valamire való demokráciában így
is szokás tiltakozni.) A nagyokosok közül még senki nem számolta ki, hogy ha a
100 milliónak a felét alapítványba teszik,
annak hozadékából évenként a füzesabonyi úszni tanuló óvodásokat, általános iskolásokat részükre ingyenesen, szervezett formában lehetne megtanítani, úszni? Ráadásul normális uszodában – amire itt van a közelben Eger, Mezőkövesd,
Tiszafüred.
Az meg már megint csak hab a tortán,
hogy a kivitelezés során keletkező több
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százezer köbméter földdel nem az árvízveszélyes Tüzér utcai övárok partját magasítják, hanem magántulajdont töltenek
fel vele. Annak idején a Duropack építése során keletkező földet a telepi temető
lapos részének feltöltésére használták fel.
Ott is volna még földre szükség!
Csupán a „józan paraszti észre” lenne szükség – még diploma sem kell hozzá – annak kiszámolásához, hogy a 8 több
az 5-nél! A testület többsége döntött. A
határozatot meghozták, a polgármestert
felfüggesztették, ennek alapján a hivatalba be sem mehetne, de be sem kellene engedni a büntető és egyéb ügyek végleges
lezárásáig. Ennek ellenére tettestársaival
együtt, továbbra is követik el a bűncselekményeket. Fedezetlen költségeket, kiadásokat vállalnak 10 milliós nagyságrendekben, hatásköröket vonnak el a jegyzőtől és a hivataltól törvénytelenül. Hazudnak, csalnak, félrevezetnek, megtévesztenek, növelik az önkormányzat és a település eladósodását. A napokban pedig már
választási zsarolással bűncselekményt is
elkövettek. Mit tesznek még ezek október
3-ig! A legfrissebb, de nem a legutolsó
produkciójuk: a polgármester asszony és
díszes társasága a siserehad, ezek hozzátartozói, a még megmaradt talpasok, plakátragasztók, a (s...)nyalók, sajnos hivatali dolgozók is házról-házra járva kézbesítik a meghívót a 2010. augusztus 11-ére
szervezett nyugdíjasok találkozójára. Érdeklődtem a jegyzőnél, milyen rendezvény ez tulajdonképpen?
Szerepel-e az önkormányzat rendezvénytervében? A költségvetésben biztosítva van-e a kiadások fedezete? Csak
nem az Idősek Világnapjának megünneplését hozták előre hónapokkal Laminé és
bandája - a választási kampányuk részeként? A jegyző úr tájékoztatott arról, hogy
ő semmilyen rendezvényről nem tud, őt
- mint a törvényesség őrét - nem vonják
be sem az ilyen jellegű döntésekbe, sem
azok lebonyolításába. Hangsúlyozva azt,
hogy a leírtak a magánvéleményeim, és
semmit nem állítva, megkezdődött a polgármesteréknél közpénzen, hitelből a választási kampány. A tények: többen jelezték a település mind két részéről, hogy a
polgármester és az említett siserehad a
meghívók átadása alkalmával felhívják a
meghívottak figyelmét, hogy lesz eszemiszom, dínom-dánom, de augusztus 16-át
követően az ajánlószelvényeket ( „kopogtató cédulákat” ) feltétlenül hozzájuk juttassák el!
Érdeklődtem más csatornákon is , mi
indokolja az augusztus 11-i nyugdíjasok
találkozóját? Csak nem TIBORC szelleme és panasza? Az informátorom szerint
néhány nappal ezelőtt a polgármester as�-

szonyt levélben keresték meg a Nyugdíjas
Polgári Egyesület és a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület vezetői, hogy ugyan
rendezzen már nyugdíjasok találkozóját Füzesabonyban augusztus 11-én, mert
erre olyan nagy szükség lenne! Az egyik
egyesület vezetője Dr. Bartos Lászlóné
alpolgármester, a másiké pedig Máté József. Felmerül bennem a kérdés, talán
odahaza nincs mit inni, nincs mit enni?
Tisztelt jó érzésű nyugdíjasok! Ezeknek semmi nem drága! Ne hagyják magukat becsapni! Ne egyék meg gyermekeik, unokáik, dédunokáik feje fölül a tetőt!
Akik tisztelik, és nem akarják felhasználni és kihasználni Önöket, azok majd meg
fogják ünnepelni az idősebbik korosztályt
anyák napján, a nyugdíjasok világnapján,
karácsonykor - a szeretet ünnepén. De hát
ezek az események ugyebár már mind az
októberi önkormányzati választások után
lesznek!
Ezúton kérem Laminé kivételével minden polgármester-jelölt társamat, tiltakozzon az ilyen gátlástalan, szemérmetlen
megnyilvánulások és ténykedések ellen!
Gulyás László

III. Füzes
Fesztivál
Ezúton értesítjük városunk
lakosságát, hogy az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület az idén
is megrendezi
2010. szeptember 11-én
14 órától a

III. Füzes Fesztivált!

A helyszínről, és a részletes programról a Füzes Krónika következő számában tájékoztatjuk a
Tisztelt Olvasókat!
Wenczel Árpád (az ÖFE elnöke)

Az Összefogás Füzesabonyért

Egyesület időszaki kiadványa.
Eng. száma: 163/0242/2007 ISSN 1788-8824
Az egyesület címe:
3390 Füzesabony Pacsirta u 54/A.
www.fuzeskronika.hu
e-mail: fuzeskronika@citromail.hu,
Hirdetésfelvétel:
Papír-írószer bolt (Piac-csarnok)
Felelős kiadó:
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
Felelős szerkesztő:
Wenczel Árpád, az egyesület elnöke.
Nyomda: Pap Nyomda Kft., Kompolt

2010. AUGUSZTUS 13.

