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Tisztelt Olvasó!
A legutóbbi lapszámunk megjelenése óta az 
idő rövidsége ellenére több figyelemre mél-
tó esemény is történt városunkban. A márci-
usi zord télből hirtelen, átmenet nélkül ápri-
lisi nyár lett, szinte pár hét alatt.  Míg a már-
cius 15-i koszorúzást sűrű havazás közepet-
te, téli kabátokba burkolódzva tartottuk meg, 
addig a május 1-t 
egy szál trikóban, 
szikrázó napsütés-
ben ünnepelhettük. 
Ilyen időket élünk!

Az Önkor-
mányzat a FÜV 
Kft bevonásával 
elkezdte a kátyúzást elsődlegesen a város 
útjain, azonban a számtalan lakossági pa-
nasz miatt a Közútkezelő útjainak (pl.: Hu-
nyadi, Baross G., Kerecsendi, Szihalmi) 
legkritikusabb szakaszainak balesetveszé-
lyes gödreit is kijavították először hideg, 
majd később meleg aszfalttal. Az Arany Já-
nos – Rákóczi út kereszteződése is járható-
vá vált, ahol az ott kialakult „mély kráter” 
miatt már személyautóval alig lehetett ki-
kanyarodni. 

Kuncze Gábor volt az 
ÖFE vendége

2013. április 11-én 17 órá-
tól, az Összefogás Füzes-
abonyért Egyesület meg-
hívására Füzesabonyban, 
a Házasságkötő terem-
ben tartott lakossági fóru-
mot Kuncze Gábor – volt 
belügyminiszter, a Szabadelvű Polgári Egyesület képviselője, 
Korózs Lajos – volt politikai államtitkár, az MSZP országos el-
nökségi tagja és Sós Tamás – országgyűlési képviselő, az MSZP 
megyei elnöke. A zsúfolásig megtelt teremben helyet foglaló ven-
dégeket Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke köszöntötte. Ezt követő-
en következtek a prezentációk, majd pedig az érdeklődők által fel-
tett kérdések. A két órás fórum fő témaköre a jelenlegi kormány-
zat eltelt 3 évének értékelése, az egykori ígéretek és esetenként az 
ezzel szemben tapasztalt tények véleményezése volt - több féle ol-
dalról megközelítve.    Wenczel Árpád

Önkéntes Expo – civileknek
2013. május 11-n az ÖFE is aktívan 
részt vett Füzesabonyban, a Közösségi 
Parkban megtartott Önkéntes Expo-ra 
elkeresztelt III. Civil Expo-n. 

A 39. sátor volt a miénk, ahol egye-
sületünk tagjaival fogadtuk a hozzánk 
érkező érdeklődőket és tájékoztattuk 
őket főbb rendezvényeinkről, tevékeny-
ségünkről, céljainkról. A gyerekeknek ÖFE-s lufikat és cukorkát osztogat-
tunk, míg a felnőttek a szóban adott információkon túl a Füzes Krónika 
időszaki kiadványunk eddig megjelent számaiból válogathattak. 

Pozitívan élték meg a jelenlévők zömében azt, hogy a politika ezút-
tal sem tehette be a lábát erre a rendezvényre - a szervezők jóvoltából.  
Bár egyesületünk köztudottan pártoktól függetlenül, de politikai tevé-
kenységet is folytat – az Önkéntes Expo-n azonban kínosan ügyeltünk 
arra, hogy az irányunkba intézett kérdésekre adott válaszok ezúttal csu-
pán a kultúra, szórakozás terén elért sikereinkről szóljanak, elsődlege-
sen az irodalmi kávéház és tavaszköszöntő elnevezésű rendezvénye-
inkről, valamint természetesen a minden évben kiemelten kezelt városi 
eseményről – a Füzes Fesztiválról!                 Wenczel Árpád

Tavaszköszöntő a  
Rozmaring Népdalkörrel

A hagyományokhoz hí-
ven, az Összefogás Fü-
zesabonyért Egyesü-
let 2013. április 7-én, 
vasárnap 15 órától is-
mét megrendezte „Ta-
vaszköszöntő” címmel 
hagyományos, műso-
ros délutánját a Márka 
presszóban. Az idén a 
füzesabonyi Rozmaring Népdalkör mutatta be műsorát, képviselve ezzel a helyi civil kultúrát. 

A tavaszi napsütésben kezdődő programot Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke nyitotta meg, kö-
szöntve a szép számú egybegyűlteket, majd Takácsné Szigeti Ilona mutatta be a Rozmaring 
Népdalkört. Az első zenei blokk tavaszi népdalcsokrot tartalmazott. Ezt követően Kissné Bozó 
Sarolta szakmai vezető mesélt a magyar kultúra alapvető részét képező népdalokról, illetve a 
2012-ben „Népek Zenéje, Népek Tánca” elnevezésű országos vetélkedő sorozatban elért siker-
ről, ahol a Rozmaring december 8-n Szegeden a döntőben ezüstminősítésben részesült, amelyet 
a Csík megyei népdalok előadásáért nyertek el. A második részben ezt hallgathatta meg a közön-
ség. A harmadik blokk a népdalkör legújabb dalaiból tartalmazott egy csokrot, amit először mu-
tattak be a füzesabonyi közönségnek, de előtte még Korózs Lajos, volt politikai államtitkár mél-
tatta a zene jelentőségét és szeretetét, valamint a Rozmaring Népdalkör közös énekléseinek sike-
rét. A műsor végén Sipos Attila alpolgármester osztott meg néhány gondolatot az érdeklődőkkel. 

Az ÖFE idei Tavaszköszöntőjét egy kötetlen beszélgetés zárta, amit megelőzően az egyesü-
let elnöke köszönte meg a fellépőknek és a lelkes közönségnek egyaránt az aktív részvételt és ér-
deklődést - ezen a napsütéses, első igazán tavaszi délutánon.  Wenczel Árpád

VII. évfolyam, 28. szám, 2013. május 23.

(folytatás az 2. oldalon)
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Elbontásra került a volt MHSZ épületé-
nek életveszélyessé nyilvánított jobb szárnya, 
ugyanakkor elkezdődött a felújítása a bal olda-
li épületnek. A közterületeink, parkjaink kivirá-
goztak a FÜV Kft jóvoltából, de a kissé meg-
késetten beindított közmunkaprogram eredmé-
nyei is tapasztalhatóak már például az árokpart-
okon. A Juhász 99 Kft nyerte a Gimnázium volt 
kollégiumában kialakítandó új ÖNO beruházás 
pályázatát és hamarosan indulhatnak a mun-
kák közel 83,5 MFt értékben. A Pöttömke Óvo-
da, az Egészségügyi Központ és a Polgármeste-
ri Hivatal, fűtés korszerűsítése is zöld utat ka-
pott a város vezetésétől hosszas egyeztetése-
ket követően, így október 15-n ezekben az in-
tézményekben már a lepusztult, elavult gázfa-
ló kazánok helyett korszerű, a talaj hőjét hasz-
nosító hőszivattyús rendszer fogja az eddiginél 
jóval hatékonyabban szolgáltatni a meleget. Az 
intézményeink tisztasági festéseit is folyama-
tosan végzik a FÜV Kft szakemberei.  Időköz-
ben újabb pályázatok benyújtására is sor került, 
így szerencsés esetben egyebek mellett a város 
térfigyelő rendszerének kiépítése is megvaló-
sulhat. A majális mellett sokan látogattak ki a 
május 11-n megrendezett Önkéntes Expo elne-
vezésű civil rendezvényre, amelynek egyik tá-

mogatója városunk volt. Természetesen, mint 
eddig minden alkalommal, ezúttal is kint volt 
az Összefogás Füzesabonyért Egyesület sát-
ra. A képviselő testületen belül továbbra is fo-
lyik az úgynevezett ellenzék részéről az eseten-
kénti támadások sorozata a többség véleményé-
vel szemben, gátolva ezzel a konstruktív mun-
kát - ki tudja, miért?! Részben ennek köszön-
hetően a lőtér értékesítésére sem kerülhetett sor 
még ez idáig, pedig a jelenlegi üzemeltető meg-
erősítette vételi szándékát, a telek megosztása 
is megtörtént. A nyilvános árverésen történő el-
adási huzavona miatt több fejlesztési elképzelés 
és akár maga, a lőtér jövőbeni működtetése ke-
rülhet veszélybe néhány képviselő negatív hoz-

záállása miatt.  A „szennyblog” továbbra is ont-
ja a hazugságait, bár az utóbbi időben kissé le-
lassult, talán mert közben folytatódott a Laminé 
elleni bírósági eljárás. Nehéz megtippelni, hogy 
a moderátoron és Lokálpatrióta elvtársi körén 
kívül mennyi látogatója is van valójában a Für-
készőnek, mint ahogyan a konkurens Akropo-
lisz esetében is csupán találgatni lehet e tekin-
tetben.  Végül, de nem utolsó sorban nagy sike-
reket értek el a kézilabdázóink, ezúton is jár a 
gratuláció a lányoknak – fiúknak egyaránt, akik 
az NB II-ben mindketten megnyerték saját cso-
portjaikban a bajnokságot! Büszkék vagyunk 
Rájuk! Hajrá Füzesabony!

A leírt, teljesség igénye nélküli felsorolás is 
igazolja, hogy vak, vagy süket az, aki szerint 
nem történik semmi Füzesabonyban, nem szé-
pül–fejlődik a város! Persze, az Önkormány-
zat anyagi lehetőségei erősen behatároltak, 
ami az ütemre és a mértékre erős hatást gya-
korol! Az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let egyik fő célja továbbra is az, hogy néhány 
más civil szervezettel párhuzamosan tegyen 
azért, hogy a város vezetésének kitartó mun-
kája mellett a civil szféra is segítse elő a még 
élhetőbb Füzesabony jövőbeni képének kiala-
kítását - összefogva, a város lakosaiért!   

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Ballagási retro 
buli

2013. május 4-n - szombat este a középis-
kolai ballagásokat követően - zártkörű retro 
bulit tartottunk ismét a Márka presszóban. 
A hagyományokhoz híven ezúttal is telt ház 
előtt, jó hangulatban múlt el az este. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint hogy 21 órá-
tól éjjel 4-ig végigtáncolták a jelenlévők az 
egész banzájt.  A hajnali órákban szállingóz-
tak végül el a legtovább mulatozó vendégek. 
A program zöme az 1980-2000 közötti disz-
kó sikerekből tevődött össze, azonban a kö-
zönség egy jelentős részének a kérésére éjfélt 
követően két zenei blokk kimondottan napja-
ink zenei újdonságairól szólt Wenczel Ádám 
(Grékó) előadásában. Az egyik legsikeresebb 
nóta Amna – Tell me why című dala volt, de 
jómagam természetesen sokat játszottam a 
Modern Talking, Bad Boys Blue, CC Catch, 
valamint a Neoton, Hungária, Zoltán Erika 
sikereiből is – sok más, egyéb retro kíséreté-
ben.  A füzesabonyi törzsközönségen túl még 
Tiszaújvárosból is ellátogattak megnézni a 
jövő év októberében 30 éves jubileumát ün-
neplő Márka presszó retro diszkóját! 

Kis nyári szünet és jön majd a folytatás! 
Wenczel Árpád

Szociális szolgáltatások 
Füzesabonyban

Füzesabonyban a törvény által biztosítható szociális alapszolgáltatások közül, a következő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat biztosítja a város önkormányzata: étkezte-
tés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás: idő-
sek klubjai- ezen belül a demens személyek nappali ellátása. Füzesabony Város Önkormányza-
tának szociális elkötelezettsége a szociális szolgáltatások iránt az alábbi táblázatból is kitűnik.

Szolgáltatások Füzesabony Eger Tarnaméra Pétervására
meleg étel házhoz 
szállítása 0 Ft/ nap 110 Ft/adag 

/2011-es adat/ 120 Ft/adag 20 Ft /adag

házi segítségnyújtás 0 Ft/ óra 610 Ft/óra 
/2011-es adat/ 602 Ft/óra 550 Ft/óra

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 20 Ft/ nap 520 Ft/hó 

/2011-es adat/
Nincs ilyen 
szolgáltatás 70 Ft/nap

nappali ellátás:  
idősek klubjai 0 Ft/ nap Nincs adat Nincs ilyen 

szolgáltatás
Nincs ilyen 
szolgáltatás

családsegítés - - - -

Füzesabonyban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás napi 20 forintba kerül, ami egy hónap-
ra 600-620 Ft összesen, és ez 100 forinttal haladja meg az egri díjat. Szembeötlő, hogy a többi 
szolgáltatásban Füzesabony térítési díjat nem kér a rászoruló ellátottaktól. Megelőzve azt a valós 
kifogást, hogy Eger város és Tarnaméra község lakossága közel sem egyezik Füzesabonyéval - a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség 
és a normatív állami hozzájárulás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási 
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. 
Ebből a szempontból a szociális étkeztetés térítési díját összehasonlítani a települések között, az 
ellátottak szempontjából érdekes, mivel a törvény egyértelműen fogalmaz.

Mindezeket az adatokat ajánlom szíves figyelmébe azoknak a lakosoknak, akik szeretnének 
szociális szolgáltatást igényelni, saját részükre, vagy családtagjuk szeretne ilyen ellátásban ré-
szesülni. Nagyon fontos információ, hogy a rászorulók valódi segítséget kaphatnak – akár térítés 
nélkül - a felsorolt ellátásokban, és ha a kérelmüket beadják, napokon belül megkezdjük az ellá-
tásukat. Jó tudni, hogy Füzesabonyban a leginkább segítségre, gondozásra szoruló ember hozzá-
juthat az ellátásokhoz, élete nehéz szakaszaiban is. Hívjon! Segítünk!

Takácsné Szigeti Ilona okleveles pszichológus  
Tel: +36703157130

(folytatás az 1. oldalról)
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Trafik botrány

Ciki a cigi
Hárommillió ember haláláért felelős évente a dohányzás világszin-
ten. Magyarországon, durván harmincezer ez a szám! Megdöbben-
tő statisztika!

Az első cigi a felmérések alapján szinte senkinek nem okoz örö-
met. Az ember büdösnek, fojtónak és émelyítőnek találja, nem vé-
letlenül. A dohány a szervezetre káros anyagokat tartalmaz, amihez 
ugyan hozzá lehet szokni, de az egészséget minden egyes szál, az 
elsőtől az utolsóig egyforma mértékben roncsolja, függetlenül attól, 
hogy az ember érzi-e a kellemetlen mellékhatásokat (szédülés, há-
nyinger, elesettség érzés), vagy sem. A nikotin alattomosan ölő mé-
reg. Lassan, de biztosan végez gyanútlan áldozatával. A nikotin a 
dohány legnagyobb hatású alkotóeleme. Belégzéskor a szervezet a 
nikotin mintegy 90 %-át elnyeli. Felszívódik a szájban, a légutak-
ban, tüdőben és gyomorban. A nikotin közvetlenül növeli a pulzus-
számot, emeli a vérnyomást, szűkíti a bőr kisereit, megváltoztat-
ja a vér összetételét és az anyagcserét. Ezek hosszú távon számos, 
nagyon súlyos betegség kialakulásáért felelősek. A dohányzók kö-
rében a tüdőrák 10-15-ször, a gégerák 20-30-szor gyakrabban for-
dulnak elő, mint a nemdohányzóknál. Egy cigarettában általában 1 
gramm dohány van. Ez a mennyiség egyszázalékos nikotintartalom 
esetében 10 milligramm nikotint tartalmaz. Ha a dohányos a füs-
töt leszívja a tüdejére, akkor a nikotintartalomnak 80-90 százaléka, 
ha csak pöfékel, akkor körülbelül 10 százaléka szívódik fel a szer-
vezetbe. Egy rendszeres dohányos egy óra alatt 20 milligramm ni-
kotint visel el, míg a „nem dohányosra” már néhány milligramm is 
mérgező hatással lehet.

Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy húsz szál cigi az egyik em-
bernek egy „megszokott” adag méregnek számít, a másiknak pedig 
akár végzetes rosszullétet is okozhat. És ez csak egyetlen doboz ci-
garetta! Ugyanakkor itt van a másik mérgező összetevő, a kátrány, 
ami büdös, fekete és ragacsos anyag.  Egy átlagos dohányos tüdejé-
be tíz év alatt 1 kg kátrány jut be. A tüdőszűrésen a beteg tüdő képe 
szinte fekete, ellentétben az egészségesekével, ahol a kép átlátható, 
rajzos. A harmadik méreganyag a cigiben a szénmonoxid. A dohá-
nyos ember vérének jelentős része nem oxigént, hanem szénmon-
oxidot juttat el a szervekhez. Az oxigén, tartós hiánya megzavar-
hatja a növekedést és a sebgyógyulást, valamint a tápanyagok fel-
vételét. A szénmonoxid befolyásolja a szívműködést, és a vér ösz-
szetételében a dohányzás hatására bekövetkező egyéb változások-
kal együtt elősegíti zsírszerű anyagok lerakódását az érfalakban. Ez 

a folyamat a verőerek elzáródásához vezethet 
és szív károsodást, vagy más jelentős keringé-
si zavart okoz. 

És, végül a ráadás! Mennyibe is kerül 
egy doboz cigaretta és ez milyen összegű ki-
adást jelent éves szinten egy átlag dohányos-
nak? Nem lenne más, hasznosabb helye ennek 
a pénznek például a család költségvetésében? 
Valóban megéri?       Wenczel Árpád

Bizonyos számítások szerint akár 7,5 milliós 
havi nyereséget is hozhat, a trafikpályázat az 
abban érdekelt szerencsés kiválasztottak szá-
mára.  Nem látszik, hogy csitulna a botrány 
a trafikpályázatok körül, már kiderült, hogy 
„kinek, az unokatestvérének a volt kollégiu-
mi szobatársa” nyert trafikjogot, és hogy me-
lyik cigarettaárus milyen politikai oldal ko-
moly befolyású háttérembere. Ezt a sort nem 
is akarjuk folytatni, inkább nézzük meg, mi-
ről is beszélünk, mekkora biznisz lehet a do-
hányárusítás!

A kiindulási pont egy havi 5 MFt átlag-
forgalmú trafik.  Átlag, mert lesznek termé-
szetesen kisebb és nagyobb forgalmúak eh-
hez képest.  Ez csak a dohányárukra vonatko-
zik, vagyis azokra a termékekre, amelyek jú-
lius 1-jétől csak a koncesszió birtokában for-
galmazhatók. Jelenleg a cigarettán 3,8 %-s  a 
kiskereskedelmi árrés. Ezt forintosítva kiszá-
molhatjuk, hogy jelenleg a trafiknak a dohány-
árukból havi 190 EFt a nyeresége. Egy év alatt 
60 MFt a forgalma, és 2,28 MFt a nyeresé-
ge. Most nézzük meg ezeket a számokat a tör-
vénybe foglalt, a pályázat kiírását követő vál-
toztatások utáni 10 százalékos árréssel. Így ha-
vonta már 500 EFt az árrésből származó nye-
reség összege, egy év alatt pedig 6 MFt. Tehát 
összehasonlítva - most, egy régi trafikos, át-
lagos forgalomnál havi bruttó 190 EFt bevé-
telt produkál a dohányáruból, a dohánykon-
cessziót elnyert újak ugyanezen forgalom mel-
lett havi bruttó 500 EFt-t. Nem mindegy, fő-
leg, ha hozzátesszük, hogy kimondottan do-
hányszaküzletről beszélünk, ahol a dohány-
áruk teljes kínálata elérhető lesz. Persze, ezek 
a számok csalnak, hiszen a most is meglévő 
trafikok száma drasztikusan csökkenni fog, 
így az újak forgalma jelentősen magasabb lesz 
a jövőben.  Az is biztos, hogy az árrés eme-
lése megemeli majd a cigaretta árát, sőt! Ha 
az árrés valóban 12 % lesz, ahogyan azt a mi-
niszterelnök úr ígérte, akkor még jobb biznisz 
lesz a nyerteseknek, mivel a különbség kiter-
meli a működtetési költségeket. A trafiktör-
vény alapján 2000 emberenként egyetlen kon-
cessziót lehet létrehozni, a kiválasztottak pe-
dig legkésőbb május 22-ig aláírják a szerző-
déseiket. Igencsak szorítja az idő majd őket, 
mivel egyelőre azt sem tudják, hogy honnan 
lesz nekik az NDN által is elfogadott pénztár-
gépük, mert állítólag jelenleg egyetlen enge-
délyezett, online adatátvitelre képes pénztár-
gép sincs Magyarországon. Ugyanilyen talá-
nyos kérdés a dohánytermékek későbbi kiszál-
lítása. Az már körvonalazódni látszik, hogy a 
néhány száz fő által lakott településeken kon-
cessziós bolt híján a Magyar Posta fogja terí-
teni a dohányt. Egyes piaci híresztelések sze-
rint várhatóan 5400 körül lesz az országos üz-

lethálózat, amely dohánnyal való ellátását is 
az NDN szervezné meg alvállalkozók bevo-
násával. Mesterházy Attila, az MSZP elnöke 
nemrégiben azt írta egyik blogbejegyzésében, 
miszerint „Súlyos felelőssége van mostan-
tól az ügyészségnek, mert országosan szerve-
zett bűncselekmény történt.” A makacs hall-
gatást választotta a trafikgate-ügyben a do-
hánytrafikok pályáztatásáért és a pályázat el-
bírálásáért felelős Németh Lászlóné nemze-
ti fejlesztési miniszter, illetve az általa veze-
tett minisztérium. A Nemzeti Dohánykeres-
kedelmi Nonprofit Zrt. (NDN) vezérigazgató-
ja szerint a pályázók adatait hermetikusan el-
zárva tartották az NDN épületében, így kizár-
ható volt, hogy bárki il-
letéktelen is hozzáfér-
hessen a listához. Az 
NDN csak előkészítet-
te a pályázatokat, ame-
lyeket az NFM ismeret-
len szakértőiből verbu-
vált 14 tagú zsűri bírálta 
el. Ezt azonban többen 
vitatják, így továbbra 
is nagy kérdés, ponto-
san kik és milyen szem-
pontok figyelembe vé-
telével választották ki 
a nyerteseket a pályá-
zók közül! Az biztos, 
hogy Füzesabony ese-
tében nem kérték ki az 
Önkormányzat vélemé-
nyét, sőt, a város veze-
tésének tájékoztatását is 
elmulasztották az illeté-
kesek! Természetesen, 
más – a jelenlegi Kor-
mányhoz közelebb álló 
településeken ez más-
ként is történhetett. de 
a Füzes Krónika eddigi 
információi alapján ezt 
a feltételezést szerkesz-
tőségünk nem tudja hi-
telt érdemlően megerő-
síteni, sem megcáfolni. 

Óriási a felháboro-
dás tehát a 20 éves kon-
cessziót elnyert, leen-
dő trafikosok ügyében. 
Több vezető ellenzé-
ki politikus kifogásol-
ja azt, miként lehetett 
egy meghirdetett pályá-
zat feltételeit a kiírást 
követően megváltoztat-
ni, valamint hogy miért 
van ez a nagy titkolózás 

az elbírálás vonatkozásában? Már olyan hírek 
is lábra kaptak, hogy mégis lesz más is kapha-
tó dohánytermékeken túl a trafikokban, ezzel 
még tovább növelve a szerencsés kiválasztot-
tak várható bevételeit. Sok a titok és a rejtély 
tehát egyelőre a „trafik mutyi” ügyében.

Wenczel Árpád
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