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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasó!

Ezúton ajánlom szíves figyelmébe a Füzes Krónika 20., augusztusi számát. Mint olvashatja, az ÖFE hagyományaihoz
híven az idén is aktívan részt vesz a helyi kulturális és közösségi élet számos területén. Ez évi rendezvényeink közül is
a legnagyobb szabású, a IV. Füzes Fesztivál lesz, aminek a
meghívóját és részletes programját lapunk 4. oldalán találhatják. Az idén nagy örömünkre első ízben valóban egy széles
összefogás kapcsán, több helyi civil szervezet és Füzesabony
Város Önkormányzatának támogatásával településünk 750.
évfordulója tiszteletére egy városi kulturális és sport napban
nyilvánul meg 2011. szeptember 3-án 13.30 órától a Házasságkötő Terem előtti dísztéren és környékén a IV. Füzes Fesztivál, amelyre e kiemelt helyi esemény egyik koordinátoraként
tisztelettel meghívom városunk lakosságát!
Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

II. Civil Expó

2011. május 14-én került Füzesabonyban a Közösségi Parkban
megrendezésre a II. Civil Expó, amin az Összefogás Füzesabonyért Egyesület is részt vett a múlt évhez hasonlóan. A sátrunkban a szórólapjainkon túl a Füzes Krónika eddig megjelent ös�szes száma megtekinthető volt. Az idén is kérdőívek kitöltésére

invitáltuk az érdeklődőket. A helyes megfejtők között egy külön díjat sorsoltunk ki, ami egy jó nagy ajándékkosárban testesült meg. Sokan látogattak el az ÖFE standjához és a nap során
több más civil szervezettel tudtunk ismét kapcsolatokat kiépíteni. Várjuk jövőre a folytatást!
Wenczel Árpád

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

A füzesabonyi valóság

A Füzes Krónika áprilisban megjelent számában röviden tájékoztattam a Tisztelt Olvasót az ÖFE többségű , októberben megválasztott új helyi Önkormányzat első hat havi tevékenységéről. Ezeket a gondolatokat folytatom az alábbiakban a saját értelmezésem és véleményem alapján – figyelemmel bizonyos letagadhatatlan tényekre, a jelenlegi és közelmúltbeli füzesabonyi
valóságra. Tudom, néhányan a volt városvezetés „bukott” tagjai közül azt is híresztelik, könnyű nekünk, hiszen durván 800
millió forintot hagytak ránk. Csak azt felejtik el hozzá tenni az
igazság kedvéért állításukhoz, hogy ennek várhatóan a dupláját
kell Füzesabonynak visszafizetnie! Ezt sokkal könnyebb lenne
úgy gondolom városunknak megtennie, ha nem költöttek volna
el részben ebből a „kötvény” pénzből (hitel összegből) - a teljesség igénye nélkül - a több sebtől vérző városi közösségi parkra,
Szabadság útra, valamint az úszómedencének nevezett, jelenleg
gödör állagú – ugyanakkor „kacsaúsztatónak” elkeresztelt torzóra, a Rákóczi út „álom” terveire és az elbocsájtott könyvtárosokkal kapcsolatos perekre közel 270 millió forintot. Sajnos a szilvásváradi tábor és néhány kisebb ingatlan kivételével nem hagytak ránk elődeink semmilyen jelentősebb értékesíthető ingatlant.
Hol van már a volt vásártér és a régen fogorvosi rendelőként
funkcionáló (jelenleg Rossmann) ingatlanok eladásából származó 120 millió forint körüli bevétel? Sajnos ezt is „eltáncolták” és
(folytatás az 2. oldalon)
felélték – mint sok mást – a 4 év alatt!

Csapatépítő tréning

2011. július 30-án egyesületünk nyugodt környezetben egy bográcsozással egybekötött félnapos csapatépítő tréninget tartott Füzesabonyban, ahová az ÖFE tagjai közül a nyári szabadságok ellenére aki csak
tehette, mindenki eljött. Legtöbben a családjukkal érkeztek, hiszen e
nagyon jó hangulatúra sikeredett rendezvényünk egyik fő célja pont
az volt, hogy a múlt évi választási sikereinkhez nyújtott több hónapos
előkészítő munkát követően egy jó félév távlatában értékeljük ki a
győzelemhez vezető út pozitív és negatív szakaszait, illetve az elmúlt
6-9 hónap helyi fejleményeit. Bőven tudtunk miről beszélni a városunkban történtekről, volt ebben jó és rossz egyaránt! Első kézből kapott tájékoztatást a hallgatóság az Önkormányzat eddigi munkájáról
is. Közben elkészült a finom káposzta, no és természetesen végig kellett mindenkinek kóstolnia az ízletes pogácsák és sütemények széles
palettáját is! Tele hassal,
halk zene mellett, hivatalosan elkezdtük ezt követően a IV. Füzes Fesztivál
szervezését. Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület „bogrács partija” a
kissé hűvösre fordult időjárás ellenére a késő esti
órákban ért véget.
W. Á.

(folytatás az 1. oldalról)

Utaltam rá a múltkori kiadványunkban is, hogy a jelenlegi képviselő testület
már abban is lényegesen különb a leváltott elődöktől, hogy nem végzett átszervezés mögé bújtatott politikai tisztogatást és
nem vett el a várostól pályázaton elnyert
600 millió forintot, sőt! A Laminé vezette önkormányzat által 1.000 millió forint –
azaz 1 milliárd forint hitel felvétele révén
eladósított városi költségvetésünk ellenére
éltünk az Egészségügyi Központ felújítására nyert 260 millió forint adta lehetőséggel és kiegészítve a durván 10 % önerővel
biztosítottuk a beruházás kivitelezését!
Mi nem adtunk ki 40 millió forintot egy
nagy gödör kiásására, hanem inkább ennek
töredékéből – 6 millió forintból a közútjainkon található legkritikusabb gödröket kátyúztattuk be és a lakosság kérésére járhatóvá tettük ismét a Kerecsendi és Szihalmi
utakat. Nem fizettünk ki több, mint 120
millió forintot látvány beruházásokra (Közösségi park, Szabadság út), de apró lépésekben elkezdtük intézményeink karbantartását a vizes blokkok felújításával, illetve például tisztasági festések révén. Igaz,
ez nem jár sörös hordó gurítgatással, százezrekből szervezett „dínom-dánomokkal”
és a lakosság kábításával, ámításával! Ezzel szemben azonban komfortosabbá tes�szük az iskolásaink életét az új tanévtől és
nem járatjuk le a jövőben településünket a
művelődési házunkat bérlők és igénybevevők előtt az ott található mosdóhelységek
„balkáni” kinézetével! Nincsenek jól megfizetett „nagy tudású” tanácsnokaink, akik
osztották az észt és a város pénzét például
a könyvtárosok „kinyírására” és az egyéb
átszervezések kapcsán felmerülő jelentős kiadásokra! Kotán György és szövetségeseivel ellentétben mi nem készíttettünk - soha meg nem valósítható, álombeli beruházásokra - kisebb vagyonokért terveket! Ők ezt büntetlenül tették, de mint a
Füzesabonyi Hírmondó nem rég megjelent számában tájékoztattuk róla a lakosságot, több feljelentés is történt részünkről az
igazság kiderítése érdekében a 2010 októberében leváltott testület tevékenységével
kapcsolatosan! Bízunk abban, hogy a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket – bár ez
sajnos anyagilag már nem fog sokat segíteni a város vagyoni helyzetén, de hát az erkölcsi győzelem is több a semminél! Úgy
vélem, jóval különbek vagyunk gondolkodásunkban is az elmúlt négy év városvezetéséhez képest! Nem jelentetünk meg a város pénzén párt propagandát és öntömjénezést, nem működtetünk a példának okául
egy hazugságokkal, ocsmány beírásokkal
színesített blog oldalt sem, helyette eddig
soha nem látott nyíltsággal és részletességgel tájékoztatjuk a város lakosságát önkormányzatunk tevékenységéről, a helyi történésekről a város honlapján és időszaki kiadványaiban. Örömmel nyugtáztuk, hogy
a Heves Megyei Vízmű helyi üzemegységét ismét a szükséges és rendeletileg is előírt szakmai múlttal és végzettséggel rendelkező szakember vezetheti. Megszüntet2

tük a munkavállalók és a lakosság megfélemlítését! Bár az egyik volt főtanácsnok
- több álnéven - feltételezhetően szűk és
egyre fogyó holdudvarának szórakoztatása érdekében sorozatos kitalációk, álhírek
terjesztése révén folyamatosan megkísérli kielégíteni „beteges vágyait”, de ezzel a
szánalmas magatartásával csak azt éri el,
hogy általában csupán mosolyogva legyintenek rá az emberek – ha esetleg szóba kerül valahol az ott olvasható utálattól, mocskolódástól, személyeskedéstől „fröcsögő”
valamelyik aktuális hazugság, vagy rágalom. Éppen, hogy csak vér nem folyik a
sorok között! Vannak azonban sokan, akik
szerint ez már bőven kimeríti a bűncselekmény fogalmát és ezért a törvényes utat
követelik reagálásként! A feljelentés e téren is megtörtént. Nem értem, hogy ezekben a sokak számára amúgy is nagyon nehezen élhető időkben – napjainkban - miért nem tud ez a maroknyi nevét fel nem
vállaló „bátor legény” csendben maradni azok után, amit éveken keresztül tettek
Füzesabony ellen!? Miért nem jó az nekik, hogy végre újból merjenek beszélgetni, mosolyogni Füzesabonyban az emberek a munkahelyeken, városi rendezvényeken, vagy akár az utcán jártukban-keltükben és ne féljen senki sem az esetleges helyi hatalom megtorlásaitól!? Miért akarják
néhányan továbbra is megosztani Füzesabony lakosságát? Nem látják be, hogy az
ő idejük lejárt? A szavazó polgárok többsége nem kért a továbbiakban belőlük! Ezt
nem lehet fegyelmezetten tudomásul venni? Esetleg bocsánatot kérni a sértettektől? Vagy legalább csendben maradni annak reményében, hátha elfelejtik az emberek idővel a 2006-2010 közötti helyi sorozatos önkormányzati baklövéseket? Vagy
ennyire „savanyú a szőlő”?
Természetesen nem zavartalan jelenleg
sem a város működése, ezt egy percig nem
állítottuk. Vannak finanszírozási nehézségeink részben a kapott örökség következményeként. 2011-ben tovább csökkent, közel
29 millió forinttal a kapott állami normatív
támogatás, ugyanakkor a helyi adó bevallások feldolgozását követően az adó visszatérítés mértéke megközelítőleg 21 millió forint volt. Csak ez a két tétel (mínusz!) 50
millió forintot jelentett az idén számunkra!
De a rémhírek ellenére nincsen csődben településünk, még ha sokan ezért is szurkolnak – ők Füzesabony ellenségei! A város
gazdálkodásának stabilizálása érdekében
azonban a már eddig is jóval takarékosabbá tett működésünket tovább kell szigorítani, a hatékonyságot pedig a reálisan elérhető legoptimálisabb mértékig szükséges fokozni! Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, miszerint az elmúlt önkormányzati ciklusnak főleg a vége felé történt
botrányos eseményeket követően az újonnan felálló testület egy nagyon nehéz örökséget vett át a gyakorta határozat-, és döntésképtelen elődöktől. Éppen ezért a zavaros viszonyok rendezését, valamint a város
továbbiakban kiegyensúlyozottabb működtetését pozitív hozzáállással, jó szándékkal

közelítette meg a jelenlegi Képviselő Testület annak érdekében, hogy legalább félévre fellélegezhessen a város egy kicsit ezután a zűrös időszakot követően és közben
addig önkormányzatunk felkészülhessen az
ésszerű és esetenként szükséges változtatásokra. Sajnos nincsen mindenben esetenként egyetértés házon belül sem, az ún. „ellenzéki képviselők” gyakorta másként vélekednek bizonyos dolgokról, mint a többiek.
Bízom abban, hogy ezt nem holmi párt érdekek miatt teszik így, hiszen településünk
sikeres működtetése és fejlődése felé sokkal egyenesebb az út, ha azon a döntéshozók összefogva, egyetértésben haladnak!
Mint már jeleztem, fél évet szántunk - a ciklus első hat hónapját – arra, hogy a megörökölt költségvetési nehézségek és az állami normatívák (támogatások) folyamatos
csökkenésére is tekintettel, de ugyanakkor
gyakorlatilag majdnem minden kötelező és
nem kötelező feladat változatlan biztosítása mellett, szigorú és következetes gazdálkodással mit és hogyan tudunk finanszírozni. Míg a kötelező (alap) feladatok ellátására 23,4 millió forint forrás kiegészítést
kell finanszíroznunk a költségvetésünkből,
addig a nem kötelező (vállalt) feladatok jelenlegi színvonalú működéséhez a kapott
állami normatívákon túl 119,6 millió forintot kell éves szinten előteremtenünk. Ebből a két számból világosan látszik, hogy
a bevételek lehetséges növelése mellett a
vállalt feladatokhoz biztosan hozzá kell
nyúlnia a testületnek a kiadások csökkentése, valamint a pénzügyi egyenleg javítása érdekében! Szeptemberben indulunk
az ÖNHIKI második fordulóján és ekkorra várhatóak az évközi adó feltöltések is.
Még ezt megelőzően augusztus 3-án lejárt a 695 millió forintos (kötvény) lekötésünk, amiből átmenetileg év végéig 30 millió forintot átcsoportosítottunk a kiegyenlítetlen számla tartozások rendezésére, illetve a 12 millió forint kamat jóváírás is megtörtént számlánkon. A jelenlegi 195 millió
forint körüli folyószámla hitelünk és az 50
millió forintot közelítő kifizetetlen számláink, valamint a kötvény (hitel) jövő évi tőketörlesztésének elkezdése miatt elkerülhetetlen a szeptemberi testületi ülésen a féléves beszámolót követően a költségvetésünk módosítása lehetőség szerint már a
negyedik negyedévtől! Ezért a likviditási
problémák kiküszöbölésére a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság kidolgozott egy
javaslatot, amit zömében a Képviselő Testület is jóvá hagyott. Ez alapján a Gazdálkodási Irodán nagy erőkkel folynak a számítások, hogy szeptemberben a tervezet konkrét
számokkal alátámasztott tételein egyenként
végig menve és átgondolva azokat dönthessen Önkormányzatunk a „hogyan továbbról”. Több, mint 20 pont tartalmazza a lehetséges takarékossági intézkedések szempontjait - ezek és az időközben még esetlegesen felmerülő észrevételek kombinációi oldhatják meg reményeink szerint részben, de legalább is csökkenthetik 2012-re
Füzesabony likviditási problémáit! Nehéz
döntések előtt állunk, de már a választások2011. AUGUSTUS 26.

kor tudni lehetett, hogy a volt városvezetés
folyamatos hibáinak kijavítását ennek a testületnek kell elkezdeni és a lehető leghamarabb megoldani a problémákat! A támogatások és a szociális juttatások terén is talán
kicsit túlzott jó szándékáról tett tanúbizonyságot a testületünk a „büdzsé” elfogadásakor! Bíztunk a „remény hal meg utoljára”
eszméjében, abban, hogy központilag esetleg már év közben állami segítséget nyújtanak a többségében nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került önkormányzatoknak!
De tovább nincsen időnk várni a „csodára”,
mert annak már vissza fordíthatatlan következményei lehetnek működésünk vonatkozásában! Cselekednünk kell! Hogy ez a várhatóan göröngyös út milyen hosszú lesz és
mennyi akadályt rejteget számunkra, még
pontosan nem tudhatjuk, hiszen például az
1 milliárd forintos CHF (svájci frank) alapú hitelünk törlesztésének összege a HUF
- CHF árfolyam ingadozásai miatt csupán
megtippelhető, de pontosan nem meghatározható, ugyanakkor döntően befolyásolhatja ez az egyetlen tétel is jövőbeni gazdálkodásunkat! Az Önkormányzati Törvény várható őszi módosításai is sok váratlan esemény elé állíthatnak még bennünket! És természetesen gondolnunk kell a lakosságot, vállalkozásokat is érintő folyamatos energia áremelkedésekre és egyéb külső nehézségekre is! Hogy mégis sikeresek
legyünk városunk gazdálkodásának stabi-

labbá tételében - nos, e célunk elérésében – minden eddiginél nagyobb szükségünk van kortól, nemtől, pártállástól
függetlenül a füzesabonyiak összefogására!
Tisztelt Olvasó! A hazánkon is végig söprő válság közvetlen és közvetett hatásai valószínűleg Önök közül
is sokakat negatívan érintettek és ez
így történt városunk Önkormányzatával is! Mi sem kerülhettük el ezeket!
Mint ahogy ki-ki maga minden erejével azon van, hogy stabilizálja lehetőségeihez mérten családja – vállalkozása gazdálkodását, úgy higgyék el,
Füzesabony Város Önkormányzata
is minden tőle telhetőt megtesz azért,
hogy túljutva ezen a nehéz időszakon,
jelentős mértékben csökkentse településünk finanszírozási gondjait és felkészüljön a kötvény (hitel) tőketörlesztésének megkezdése miatti még nehezebbnek ígérkező 2012-re! Fő célunk,
hogy folyamatosan biztosíthassuk intézményeink és a város zavartalan működését, fokozatos fejlődését, az itt
élők létbiztonságát és jobb komfortérzetét! Ebben kérjük szíves megértésüket, türelmüket és esetenként az önzetlen segítségüket is! Az itt élők, dolgozók közös érdeke kell, hogy legyen az
ÖSSZEFOGÁS FÜZESABONYÉRT!
Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke

FÜZES HASZNÁLTRUHA NAGYKER!
MEGNYITOTTUNK!
Füzesabonyban, a Hunyadi út 2/a szám alatt!
Angol és holland minőségi használt termékek: ruha,
cipő, lakástextil, játék, táska kapható.

Minden szombaton
teljes árukészlet-csere!

Füzesabonyban,
a Baross G. 8/A sz. alatt a

Király Pizza
Étterem

igényesen kialakított környezetben, folyamatos kedvezményekkel várja minden kedves itt
fogyasztó vendégét.

GÁL ÉS GÁL BT.
VIRÁG KIS- ÉS
NAGYKERESKEDÉS
FÜZESABONY, KOSSUTH ÚT 77.
TELEFON: 36/341-955

Kg árak: szombaton 1400 Ft, hétfő 1000 Ft, kedd 800
Ft, szerda 600 Ft, csütörtök 400 Ft, péntek 200 Ft/kg!
Kereskedők, viszonteladók zsákos, előválogatott,
többféle minőségű ruha közül választhatnak.
A nagykereskedelmi részlegen 50%-os nyitási akció a
készlet erejéig. („Extra krém” ruha is kapható!)
Füzes Használtruha Nagyker
nyitva: h-p 8-17-ig,
szombaton: 8-13-ig!
Telefon: 06-70/315-2726
Válogatott válfás ruhák, ruhák, cipők kaphatók másik
üzletünkben, Füzesabonyban a

A HIRDETÉS KIVÁGÁSÁVAL ÉS
BEMUTATÁSÁVAL 5.000 FT FELETT
5 %, 10.000 FT FELETT 10%
KEDVEZMÉNYT ADUNK
2011. SZEPTEMBER 30-IG.

Rákóczi út 10.

1 DB KIVÁGOTT HIRDETÉS 1 VÁSÁRLÁS ESETÉN
HASZNÁLHATÓ FEL, KÉSZPÉNZRE NEM VÁLTHATÓ.

KINCSESBÁNYÁBAN!

2011. AUGUSZTUS 26.

VIRÁGCSOKROK, KOSZORÚK,
CSEREPES VIRÁGOK,
KÖTÉSZETI KELLÉKEK, KASPÓK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

3

2011 nyár

1. Don Omar – Danza Kuduro, 2. Kelemen Kabátban - Nyári dallam,
3. Adele – Rolling in the deep, 4. Young G - A legnagyobb,
5. Rihanna - California King Bed, 6. LMFAO - Party rock Anthem,
7. Wawa - Sombrita, 8. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat,
9. Mario Bischin – No goodbye, 10. Shakira feat. Pitbull - Rabiosa
Dj Grékó
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