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Nyárutó
Tisztelt Olvasó! Nehéz időket élünk! Ezt a legtöbben va-
lószínűleg Önök közül is érzik közvetlenül a saját bőrü-
kön - nap, mint nap. Higgyék el, az Önkormányzat sin-
csen könnyebb helyzetben! Ami egy átlagos háztartásban 
ezer forintos tételt jelent, az a város költségvetésében sok-
milliós nagyságrendet tesz ki. Drágul az élet minden te-
rületen, ugyanakkor az államtól működésre kapott ösz-
szeg egyre nagyobb kiegészítésre szorul a település részé-
ről.  A köztisztviselők és a közalkalmazottak idei bérét az 
elmúlt 8 hónap során úgy tudta az önkormányzat például 
kifi zetni, hogy nettó 113 MFt-t kellett hozzá tenni a város 
egyéb sajátos bevételeiből (adók) – így ennyivel már au-
tomatikusan nőtt az év elején költségvetésbe betervezett 
hiány.  Nem lett olcsóbb az energia sem, de az intézmé-
nyeinkben továbbra is fűteni, világítani kell! Az adó bevé-
telek is elmaradnak az optimális volumentől - ezt, nagy-
részt a lakosság és a vállalkozások nehezebb körülményei 
eredményezik, ezért példának okáért közel 24 MFt-t kel-
lett ez idáig részükre visszautalni. A Laminéék által fel-
vett 1.000 MFt-s hitel tőke törlesztése is elkezdődött az 
idén, ezért eddig a kamaton túl 37,4 MFt-t volt szüksé-
ges a Volksbank felé átutalni, októberben pedig egy ha-
sonló mértékű további összeg válik majd esedékessé. El-
sődlegesen a leírt okok eredményezik azt, hogy a városi 
büdzsé folyószámlahitel mértéke a kritikus 200 MFt kör-
nyékén mozog jelenleg is.   

A lakosság különbözőképpen éli meg ezt a feszült 
helyzetet. A többség továbbra is megőrzi emberi méltó-
ságát és tartását, jóindulatát a külvilág irányába. Az Ösz-
szefogás Füzesabonyért Egyesület 

SZENT ISTVÁN
 ÜNNEPÉRE

„…tartsd mindig eszedben, hogy minden 
ember azonos állapotban születik, és hogy 
semmi sem emel fel, csakis az alázat, sem-
mi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlöl-
ség.” - fi gyelmezteti Szent István király,  
Imre herceget, hozzá írott intelmeiben.  In-
telmeit fi ához, a trón örököséhez intézi, aki 
egy keresztény ország koronájának, és ez-
zel az ország irányításának várományosa.

Nem is olyan régen, beszélgettem egy 
barátommal, aki egy cikkemre utalva 
megjegyezte, hogy teljesen másképp látja 
a kérdést, mint ahogyan én. Éreztem a hangjában a csaló-
dottságot, mért nem vagyunk egy hullámhosszon ebben a témában. Én meg azt 
gondoltam magamban, ez a jó, hogy másképp látjuk. Nem jól vagy rosszul, …más-
képp. S hogy kerül, a csizma az asztalra - kérdezheti ön, kedves olvasó? Az emberi 
küzdésről, a nehézségekhez való hozzáállásról volt szó. Ő az állam támogató sze-
repéről, én az egyén megküzdési képességeiről beszéltem. Ugyanarról, az alázat-
ról, amely embertársaink megkapaszkodását teszi lehetővé. Amely természetesen 
ugyanúgy feladata az államnak, mint a polgárának. De – hivatásomból adódóan is 
-, egyre inkább érzem az egyén felelősségét, mint ahogyan Ő az államét. 

Az alázat - mint szó, mint cselekedet – folyamatos értéktelenedését, a gőg és a 
gyűlölet elszabadulását tapasztalom mindennap, amely az embert lélektelenné és 
érzéketlenné teszik. Azt látom, hogy önzetlenül segíteni másoknak, ma nem ke-
resztényi kötelesség, nem jó cselekedet, inkább együgyű, lenézett butaság. Mások 
erkölcsi hiányát nem javítani, felépíteni kell – a közvélekedés szerint, hanem ki-
gúnyolni, eltiporni.

Vajon miért volt ennyire fontos Szent Istvánnak, hogy tudassa fi ával, egy or-
szág születésekor, hogy az alázat emel föl és nem a gőg és gyűlölet? A magyar ál-
lam alapításakor, a honfoglalás korában a Kárpát-medencében avarok, bolgár-tö-
rökök, hunok, kabarok, szlovének, szlávok, a nyugati határ mentén németek és zsi-
dók jelenlétét igazolják a kutatások.

Vajon miért kiindulópontja mondandójának, hogy mindnyájan azonos állapot-
ban születünk, születésünk pillanatában egyformák vagyunk?

Szolgálni, alázattal minden embert, ki a Kárpát-medencében élt, csak olyan 
nagyság, mint Szent István király, mutathatott példát. 

Rendet teremtett, az országban, létrehozta az önálló államot, a kereszténységet 
megkedveltette, az emberek szívügyévé tette, jó külkapcsolatokat ápolt európai 
uralkodókkal. Diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt mondhatni, az egész 
magyar történelemnek legnagyobb államférfi jává avatta. Politikai, vallási és tár-
sadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot, jelölte ki 
és biztosította a jövőbe vezető utat népének. Szent István király legfontosabb cél-
ja volt, hazát adni népének, e cél megvalósításához az egyik, legfontosabb erénye, 
a népe iránti alázata volt.

Takácsné Szigeti Ilona

VI. évfolyam, 23. szám, 2012. augusztus 22.

(folytatás az 2. oldalon)
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szellemisége is ez 
irányba tendál. Sajnos a világ minden szegle-
tében – így városunkban is – vannak gonosz, 
rosszindulatú, irigy, folytonosan a másik el-
len áskálódó egyének, akik segítség helyett ál-
landóan azt keresik, hogyan tudják hazugsá-
gaikkal, alaptalan vádaskodásaikkal települé-
sünk Önkormányzatát, vagy adott esetben az 
ÖFE-t bemocskolni! Nem találják a fogást, hi-
szen nincsenek botrányok, mutyik, lenyúlások 
– így „kénytelenek” kitalálni azokat, ilyen té-
ren nagy képzelőerővel rendelkeznek! Össze-
fogás helyett a széthúzás az ő céljuk! Ennek 
egyik eszköze a „Fürkésző” elnevezésű blog, 
de sok más formát is nagy előszeretettel meg-
ragadnak – lelkük rajta! Már, ha van egyálta-
lán nekik? Nagyobb baj ennél, hogy eseten-
ként a képviselő testület egyes – úgynevezett 
ellenzéki – tagjai is azonosulni látszanak (le-
het, hogy párt parancsra) ezekkel az elképze-
lésekkel. De lássuk, a 2012-s nyárutón, hol is 
tart Füzesabony? Eltelt bő 7 hónap ebből az 
évből. Bátran kijelenthető, hogy bár feszített 
gazdálkodás mellett működik Füzesabony Ön-
kormányzata, de nincsen csőd helyzet váro-
sunkban! Az intézmények működnek, 60 na-
pon túli számlatartozással nem rendelkezik az 
önkormányzat. Több sikeres pályázaton már 
túl van a város vezetése, ezek közül a Gim-
názium volt kollégiumában kialakítandó új 
ÖNO magában 83,5 MFt bruttó összeget tesz 
ki. A vaskos energia számlák csökkentése ér-

Ez egy jó olimpia volt
A  magyar sportolók a várakozásokat messze túlteljesítve nyolc 
aranyérmet, négy ezüstöt és öt bronzérmet nyertek a XXX. nyári 
olimpiai játékokon Londonban, a pekingi kisiklás után gyakorlatilag 
megismételve - az éremtáblán megszerzett 9. helyezést tekintve - az 
athéni és a sydneyi teljesítményt. A nagy esélyesek egy része bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket, több aranyérmet viszont nem azok a 
sportolók hoztak, akiktől arra számítottunk. 
Az  elmúlt húsz év magyar olimpiai érmei:
Olimpia Arany Ezüst Bronz Összes érem
1992, Barcelona 11 12 7 30
1996, Atlanta 7 4 10 21
2000, Sydney 8 6 3 17
2004, Athén 8 6 3 17
2008, Peking 3 5 2 10
2012, London 8 4 5 17

Gratulálunk a magyar csapatnak!             Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Sokszor nehezen döntjük el, hogy 
szükségünk van-e szakember segítségére.

A valódi önállósághoz gyakran 
az első lépés, hogy képes vagyok 
tanácsért szakemberhez fordulni. 

Várom a hívását a  +36/70/315-7130 
telefonszámon!

Takácsné Szigeti Ilona
okleveles pszichológus

A Heves Megyei Vöröskereszt 
szervezésében

Füzesabonyban a Művelődési Házban
az alábbi időpontokban lesz legközelebb

véradás:
2012. szeptember 06. 

csütörtök: 09:00-13:00
2012. szeptember 07. 
péntek: 13:00-18:00

dekében átfogó fűtéskorszerűsítésben és Solar 
Park létesítésében gondolkozik a képvise-
lő testület. A „naperőmű” megvalósulása ese-
tén az intézmények villamos energia szükség-
letének zömét a város magának termelné meg 
a továbbiakban. Megjegyezni kívánom, hogy 
míg Laminéék (Fidesz) gyakorlatilag min-
dent (Közösségi Park, Szabadság út, Úszóme-
dence gödre) csupán önerőből (hitelből) tud-
tak megvalósítani, addig a Gulyás László pol-
gármester (ÖFE) vezette testület az összes fej-
lesztését pályázatokból nyert forrásokból fe-
dezi, általában 5 % önerőt biztosítva. Ennek 
révén van lehetőség fi aztatni a jelenleg is le-
kötött, 600 MFt-t meghaladó „kötvény pénzt”. 
A Heves Megyei Hírlap (HEOL) július 13-n 
arról írt többek között, hogy vádat emelt a 
Füzesabonyi Városi Ügyészség Laminé Antal 
Éva volt füzesabonyi polgármester ellen, je-
lentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
bűntette miatt. A Gyöngyösi Rendőrkapitány-
ság 2010. júliusában indított nyomozást a te-
lepülésünkön felépíteni tervezett „tanuszoda” 
ügyében. Laminé többek állítása szerint testü-
leti döntés nélkül kötött szerződést a kivitele-
zővel. A gödör kiásása és az „elvégzett mun-
ka” több mint 40 MFt-ba került Füzesabony 
polgárainak – a semmiért! A balesetveszélyes 
torzót időközben már eltüntette a mostani vá-
rosvezetés, így 2012-ben ismét a pályán lehe-
tett a május elsejei majális! Az idén egyébként 
ezidáig sok, különböző színvonalas rendezvé-

nyen vehettek részt az oda látogatók, pl. a tel-
jesség igénye nélkül a Május 1-n túl: Márci-
us 15, Anyák napja, Gyerek nap, Pedagógus 
nap, Jó tanuló – jó sportoló díj átadása, Balla-
gás, Retro Parti, Augusztus 20 és hamarosan 
a városi nappá avanzsáló V. Füzes Fesztivál, 
amit 2008 szeptemberében rendezett meg elő-
ször hagyomány teremtés céljából az Össze-
fogás Füzesabonyért Egyesület.  A felsorolást 
természetesen folytathatnám és ráadásul az év 
vége pár hónappal még odébb van! Ebben a 
pénztelen időben azért ez szerintem fi gyelem-
re méltó teljesítmény! 

Természetesen biztosan csúsznak be köz-
ben hibák a képzeletbeli fogaskerekek közé és 
pár dolgot lehet, hogy esetenként másként is 
lehetne alakítani, de az elért eredmények azért 
úgy gondolom, magukért beszélnek a legtöbb 
esetben és a vezetést a korábbiakban tanúsí-
tott gyakori torzsalkodások helyett a jó szán-
dék vezérli döntései meghozatala során. Az 
ÖFE is ezt az utat járja! Remélhetőleg Önök 
közül is többen hisznek az Összefogásban és 
a megfontolt, biztonságos, emberséges gazdál-
kodásban, mint a kockázatos, megfontolatlan, 
gyakran emberi sorsokat veszélyeztető műkö-
désben! Kérem, támogassák egyesületünket és 
a város vezetését ebben, a véleményem szerint 
pozitív irányt vett folyamatban - a szürke hét-
köznapokon és az ünnepek során egyaránt – 
EGYÜTT FÜZESABONYÉRT!

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

A REMONDIS TISZA KFT 
2012. szeptember 1-n 08.00 – 14.00 óra között,

a Rákóczi út 3-5. szám alatt található, 
volt MHSZ udvar előtti parkolóban

ingyenes lakossági elektronikai 
hulladékgyűjtést tart!

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli 
elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, 
valamint lemerült akkumulátorok leadására lesz 

lehetősége a gyűjtés során a Tisztelt Lakosságnak!

(folytatás az 1. oldalról)
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Négyből egy kút maradt a lakosság 
kiszolgálásáért – ez a K. J.

Gál Mária

Lassan vége van a 
Nyárnak!

Lassan vége van a Nyárnak, a meleg napsugárnak,
melyet  felnőttek és gyereket egyformán bánnak.
Tavaszból nyár lesz, Nyárból Őszre fordul,
a sok kis gyermek nemsokára iskolába indul.

Sajnálják már nagyon, hogy vége lesz a Nyárnak.
A jó reggeleket, mikor jókat szundikálnak.
Beköszönt az Ősz, indulhatnak újra,
Kicsik és a nagyok a táskájukat húzva.

A Nyár már csak emlék, mit sosem felejtünk el,
Készült néhány fénykép, úgy több ezer!
Nézegetjük sorban és jókat mosolygunk,
Csodálkozunk rajta: Hogy ilyenek vagyunk?

Új helyre költöztünk!
Augusztus 21-től a Vaskereskedés 

Füzesabony Virág út 4. számból
a Füzesabony Rákóczi út 9. szám alá

(az iskolával szembe)  költözött.

Szerelvény Centrum
Czencz Istvánné

Tel/Fax.:36/341-173
Változatlan nyitva tartás mellett,

szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Új helyen, kibővült árukészlettel!

Június 2-n a Heol révén a „gya-
logosok” is értesültek arról a 
hírről, amit az autósok már na-
pokkal korábban tapasztaltak – 
miszerint a Füzesabony és kör-
nyékén található 4 üzemanyag-
töltő állomásból mindössze egy 
maradt talpon. A MOL-tól ka-
pott akkori információ alapján 
3 franchise-ba adott kútja zárt 
be és elkezdték az egyeztetése-
ket a további működés esetle-
ges megoldásairól. A zárva tar-
tó kutakat korábban üzemeltető 
Erdélyi Imre is kereste a meg-
oldást. A MOL még annyit nyi-
latkozott az ügyben, hogy át-
menetileg a legközelebb Eger-
ben, vagy Kompolton üzemelő kút-
jaikat ajánlják az autósoknak. Ek-
kor még nem tudták, mikor nyit-
hatnak újra a 33-as út melletti kutak 
a körfogalomnál, a déli városrész 
becsatlakozó kereszteződésnél és 
Besenyőtelken. Türelmet kértek az 
autósoktól.

Úgy gondolom, hogy a füzes-
abonyi és környékbeli gépjármű 
tulajdonosok nem mentek sokra 
a MOL sajnálkozásával, mert at-
tól még üres maradt a tankjuk, ha 
csak nem autóztak a MOL felhí-
vására  az amúgy is elképesztően 
drága üzemanyagért például Eger-
be, vagy nem választottak más le-
hetőséget! Szerencsére egy helyi 
vállalkozó – Körtvély János – a la-
kosság segítségére sietett és hosz-
szított nyitva tartás mellett ki-
szolgálta hajnal 5 és 18 óra között 
Füzesabony autósain túl a teljesség 
igénye nélkül például Szihalom, 
Mezőszemere, Egerfarmos, 
Mezőtárkány, Dormánd, Besenyő-
telek, Kerecsend gépjármű tulajdo-
nosait. Ő váratlanul, önhibáján kí-
vül került ebbe a helyzetbe és azon-
nal döntenie kellett, hogy felvállal-
ja erre az átmeneti időszakra ezt a 
nagy erőfeszítéssel járó, erőltetett 
menetet a helyi és környékbeli gép-
jármű tulajdonosokért, vagy tovább 
működik a régi, megszokott kerék-
vágásban, az autósok zöme meg 
tankoljon, ahol tud! Körtvély úr 
nem hagyta cserben Füzesabonyt és 
a térség lakosságát! 1998 óta mű-
ködteti az Arany János utcán ezt a 
kis kutat, folyamatosan szépítgetve 
a környezetét és fejlesztve műsza-
ki állapotát a K.J. töltőállomásnak. 
A hosszított nyitva tartás révén si-
került biztosítania a mindössze két 
kútoszlop ellenére is a zavartalan, 
gyors, udvarias kiszolgálást – rá-
adásul a környék talán legolcsóbb 
benzin és gázolaj árán! 

Lapzártakor olyan nem hivatalos információ 
birtokába jutott szerkesztőségünk, miszerint a 
körforgalomnál lévő kút augusztus 13-n újból ki-
nyitott a MOL égisze alatt, míg a déli városrész 
becsatlakozójánál található üzemanyagtöltő állo-
más OIL logó alatt - Erdélyi Imre úr üzemelteté-
sében - szintén elkezdte az autósok kiszolgálását. 
Besenyőtelken azonban továbbra is „zárva” tábla 
várja az oda látogatókat, az esetleges nyitás idő-
pontja egyenlőre nem publikus.

Wenczel Árpád
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2012 nyár
1. Nicki Minaj - Pound the alarm

2. A-Trak - Heads will Roll
3. Kid Cudi - Pursit of happines

4. Oceana - Endless summer
5. Romano & Sapienza Ft. 

Rodriguez - Takata

6. Jamie Woon - Lady Luck
7. Plastik de La Funk - Who

8. Discovery & Plscb - Érezd a testem
9. Maroon 5 - Payphone

10. Mario Bischin – Macarena
Grékó


