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Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Füzesabonyi Kistérségben

Programok:
10.00 - 12.50

Népdalkörök 
találkozója

 14.00 – 14.10 Megnyitó 
Gulyás László polgármester,   

Dr. Csomós András EÜ. Közp. igazgató és Wenczel  Árpád ÖFE elnök
Galambröptetés

14.10 – 14.45 Szihalmi Fúvósok és mazsorettek  fellépése
14.45 – 15.10 Pöttömke és Hétszínvirág Óvodák műsora

15.10 – 15.25 Sipos Enikő táncosai
15.25 – 15.40 Hosztafi Amanda gyermekműsora

15.40 - 15. 45 A kerékpáros verseny eredmény hirdetése
15. 45 – 16.20 Gyermek szépségverseny

16.20 – 16.35 ZUMBA bemutató Jordán Mária vezetésével
16.35 – 16.50 Besenyőtelki mazsorettek műsora

16.50– 17.20  Nyári dallamok pánsípon
17.20 – 17.30 Gyermek szépségverseny eredményhirdetése

17.30  - 18.10 KATÓ NÉNI 
 Ihos József humorista műsora

18.10 – 19.00  LAST MINUTE zenekar koncertje
19.00 – 19.50 DITTI 

A NEOTON Família volt énekesének koncertje
19.50 – 20.00 Tombolahúzás

20.00 – 21.00  MÁRIÓ KONCERT
21.00 – 21.10  TŰZIJÁTÉK

21.10 – 22.30 DISCO - a 80-as, 90-es évek és 
napjaink slágereiből

Sátrak és egyéb látnivalók:   EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: SZŰRŐ-
VIZSGÁLATOK ÉS TANÁCSADÁS, Laskó parti kerékpártúra, kis vasút és 

mini vidámpark a gyerekeknek, Sodexo: zöld 
ebédkóstoló, Kis Bocs: arcfestés, lufi fújás stb., 
Ritmus Pont, Szoc. központ: zöld kézműves 
foglalkozás, Kertbarátok, Méhészek,  Ebéd vásárlás 
lehetősége és Büfé, Ajándéktárgyak, Főtt kukorica
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2013. szeptember 7. (szombat)
Helyszín: a Művelődési Ház előtti tér a Rákóczi úton

Füzes egészség Fesztivál 2013
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Tisztelt Olvasó!
Füzesabonyban szép csendesen telt el a július, augusztus. Üde színfolt 
volt az idén is kiültetett sok virág, valamint a tűző nap okozta hőség el-
viselhetőbbé tétele érdekében a város főbb útjainak locsolása és a Pol-
gármesteri Hivatal bejáratánál felállított vízfüggöny, ahová gyakran be-
álltak hűsölni az arra járók. Szűkebb pátriánkban inkább az országos 
újabb adóemelésekről, a takarékok államosításáról, vagy éppen a trafik 
„mutyikról” beszélgettek az emberek, mivel helyben semmilyen nega-
tív „szenzáció” nem történt – szerencsére. A Füzes Krónika éppen ezért 
főként az említett témakörökkel foglalkozik hasábjain ezúttal. Jól sike-
rült az idén is az augusztus 20-i ünnepség a templomnál és a közösségi 
parkban egyaránt. 
Már hetek óta tar-
tanak az előkészü-
letei városunk idei 
legnagyobb ren-
dezvényének. A 
Füzes Fesztivál im-
már 6. alkalommal 
kerül lebonyolítás-
ra, 2013-ban egész 
napossá bővül ki 
az ezúttal Füzes 
Egészség Feszti-
vál névre keresz-
telt kiemelt rendez-
vényünk. Szeptem-
ber 7-e az önfeledt szórakozáson túl az egészségünk fontosságának je-
lentőségéről is szólni fog településünkön! A szervezők nevében tiszte-
lettel meghívom Füzesabony és a térség lakosságát, minden érdeklődőt, 
az idei nyár vidám búcsúztatására az ősz első szombatján!

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Nyári csobbanás
A „Szenny blog” néven ismert Fürkésző a forró nyári napokon ismét elő-
vette a tőle megszokott trágár stílusban a „kacsaúsztató” ügyet. A moderá-
tor most éppen azon fanyalgott, hogy az általuk kb. 10 millió Ft-ból, a foci 
pályánál kiásatott gödör (amire 42 millió Ft-t fizettek) miért nem lett még 
ennek az összegnek többszöröséből kialakítva szabadtéri retro medencé-
vé! Ráadásul akkor feltehetően a focinak is vége lett volna ezzel párhuza-
mosan, hiszen egy medence mellett ritkán szokott az MLSZ futballmér-
kőzéseket engedélyezni. Most éppen 3-4 labdarúgó stadion is épül az or-
szágban, például a szomszédos Mezőkövesden nem régen lett átadva és az 
új Fradi aréna kivitelezése Budapesten is jó ütemben halad – de egyikben 
sem helyeznek el tudomásom szerint nyitott úszómedencét! Gulyás Lász-
ló polgármester úr korábban, 2005-2006 környékén kilobbizott 600 mil-
lió Ft-ot a városnak és térségének, amiből a Gimnázium mellett, annak fel-
újítását megelőzően egy fedett uszo-
dai fellegvárat építhetett volna telepü-
lésünk úgy, hogy az jóval kevesebb 
pénzébe került volna Füzesabony-
nak, mint a Laminé-féle gödör a pá-
lya szélén! Mindazok, akik szavaza-
tuk révén 2006-ban megfosztották az 
uszodától Füzesabony lakosságát, el-
vettek 600 millió Ft-ot a várostól és ezt még megfejelték további 42 millió 
Ft-al a „kacsaúsztató” kapcsán! 642 millió Ft közvetlen károkozás! A he-
lyi és környékbeli lakosság jelképes összegért, adott esetben ingyen fris-
sülhetne fel a fedett uszodánkban az év minden napján! Laminé és társai 
jóvoltából most azonban legközelebb a Zsóryba járhatnak ezzel szemben, 
ahol a belépő ára 1.700 Ft, egy 4 tagú családnak pedig kedvezményesen 
5.200 Ft + útiköltség + parkolási díj!  Ezt köszönhetik a füzesabonyiak 
sok más egyéb negatív intézkedés (pl. átszervezés mögé bújtatott politikai 
tisztogatás) mellett a fentebb említett blog működtetőjének és elvtársainak!  
„Én ugyan nem szavaztam rájuk!”           Wenczel Árpád

Szociális ANZIX
Az ESÉLY című társadalom- és szociálpoliti-
kai folyóirat 2013/3 számában Krémer Balázs 
„Idős? Gondozás? Miről beszélünk?” - címmel 
írt tanulmányt, az idősgondozás hazai és nem-
zetközi statisztikai szakmai trendjeit bemutat-
va. A szerző a teljes szociális ellátásra kiterjesz-
ti vizsgálatát a témával kapcsolatban. Az „idős 
- idősödés” szó tartalmi meghatározása fontos 
feladat. A vizsgálat során nem egyes emberek 
életéről van szó, hanem az idősödés társadal-
mi változásairól beszélünk. Amikor a generá-
ciók közötti arányok változásait tanulmányoz-
zuk, láthatjuk, hogy 2050-ig jelentős átrendező-
dés történik az idősek számában. Míg az OECD 
tagországokban 1980 és 2050 között a népes-
ség - az előrejelzések szerint közel 2-szeresé-
re, addig a 65+ generáció nagyjából 4-szeresé-
re, a 80+ generáció pedig várhatóan 8-szorosá-
ra növekszik. 

Az Európai Unió országaiban a születéskor 
várható életkor nőknél 82,6 év, férfiaknál 76,9 
évre tehető. Nagyon fontos népegészségügyi 
adat, a komolyabb orvosi panaszok nélkül lezaj-
lott időszak – az egészségben leélt évek száma.

Az Eurostat adataiból látható, hogy a köz-
vélekedéssel ellentétben, az egészséges évek-
ben eltöltött idő elenyészőbb különbséget mu-

tat a férfiak és a nők között, mint a várható élet-
tartam. Mivel magyarázhatjuk ezt? Mondhat-
juk, hogy a nők tovább élnek, de betegen, bár 
azokat felismerik és gyógyíttatják, kezeltetik. 
A nők öngondoskodása, saját magukra való fi-
gyelése, ebből a szempontból igen hatékonynak 
tűnik, hiszen – átlagban – 6 évet nyernek vele. 
Nem meglepő adat, hogy az Unió volt szocialis-
ta országaiban élő lakosok életkilátásai a rang-
sor alján vannak. Tehát a várható élettartam és 
az egészségben leélt évek száma alacsonyabb. 
Az egészségben eltöltött évek alatt, az embe-
rek nem szorulnak szociális szolgáltatásokra, 
hiszen önellátó képességük megfelelő. Ha ez 
az idő rövid, az állam gondoskodására szorul-
nak. Tehát minél több időt töltünk egészsége-
sen, annál olcsóbbak vagyunk az állam számá-
ra. Az állam feladata, hogy preventív gondozás-
sal, szűrésekkel elősegítse ezt az időt. Tehát az 
összefüggés az egészségügy és a szociális szol-
gáltatások között egyértelmű. Ha hatékonyan 
felderítjük az időskori problémákat, eredmé-
nyesen kezelhetjük azokat. A mentális egész-
ség karbantartása, az időskori agyi vérellátási 
gondok, a demenciák rendszeres gyógykezelé-
se mellett karbantarthatók. De a mozgásszervi 
zavarok terápiájában is hasonló eredmények ta-

pasztalhatók. Az egészségügyi ellátás mellett – 
az idősödés folyamán – egyre inkább szociális 
tartalmak is megjelennek a gondozásban. Jelen-
leg a szociális ellátás gyakorlata főként norma-
tíva Ft/ellátott finanszírozásra épül, amely min-
den ellátott számára ugyanazokat az előnyöket 
és hátrányokat biztosítja. A szociális gondozás 
– az idős ellátás – rendkívül fontos feladat nap-
jainkban is, súlya azonban az ellátottak egyre 
növekvő számával növekedni fog. Amennyiben 
az egészségügyi szolgáltatások sikeresen betöl-
tik preventív és karbantartó szerepüket, szoro-
san együttműködve a szociális gondozással a 
jövő pontosabban kiszámítható és eredménye-
sebben működő lehet. Ha nem teszünk semmit, 
nehéz sors vár a mai 50-60-as korosztályra. En-
nek ellenére a KSH adatai szerint a szociális el-
látásban dolgozók nettó átlagkeresete 2012-ben 
72.553 Ft volt, míg az egy főre számított létmi-
nimum pedig 2011-ben 83.941 Ft – tehát lát-
hatóan a létminimum alatt keresnek az itt dol-
gozó szakképzett ápolók, gondozók! Kinek pa-
naszkodjanak azok a dolgozók, akiknek a leg-
főbb feladata az empatikus viselkedés, problé-
mamegoldás, és a kríziskezelés? 

Jó érzés az, hogy egyre tovább szerethet-
jük családtagjainkat, gondozhatjuk idős, be-
teg ellátottjainkat. Nagy terveket kell készíteni 
és megvalósítani azonban nemcsak azért, mert 
nemsokára mi is gondoskodásra szorulunk, 
hanem azért is, mert tudjuk – tenni kell annak 
érdekében, hogy jól végezhessük a munkánkat 
és adjunk példát a jövő generációnak gondos-
kodásból, tisztességből és szakmai elhivatott-
ságból egyaránt!

Takácsné Szigeti Ilona

EU átlaga években
/2009/

Férfiak Nők
Egészséges 

évek
Várható 

élettartam
Egészséges 

évek
Várható 

élettartam
születéskor 60,9 76,4 61,6 82,4
65 évesen 8,2 17,3 8,3 20,9

Augusztus 20: Díjazottak

Augusztus 20: Rockinrockcats
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Ki a felelős a korábbi és a  
mostani megszorításokért? 

A jelenlegi kormányzat folyamatosan azt 
kommunikálja, hogy a korábban bevezetett 
és a mostani újabb adókat nem a lakosság fi-
zeti meg. Kiderült azonban ezzel az állítással 
szemben, hogy a szolgáltatók szinte azonnal 
áthárították terheiket a fogyasztókra. „A pia-
ci verseny miatt a bankokra kirótt tranzakci-
ós illetéket a pénzintézetek nem hárítják át az 
ügyfeleikre” - ezzel érvelt még egy éve a par-
lamentben gazdasági miniszterként Matolcsy 
György a legújabb sarc mellett. Bár az ellen-
zék, a szakemberek és az érintettek is jelez-
ték: mindez hiú ábránd - a kormányzat csak 
kötötte az ebet a karóhoz. A végeredmény is-
mert: 164 pénzintézetből már 158 áthárítot-
ta az újabb adót. Az augusztus elsejével élet-
be lépett illetékemelésnél is ugyanezt tapasz-
talja majd a számlatulajdonos, várhatóan ok-
tóbertől. Selmeczi Gabriella július 27-i sajtó-
tájékoztatója szerint: „A bukott baloldal nem 
képes a hibáit elismerni, emiatt támadja a 
családokat és a devizahiteleseket segítő kor-
mányzati intézkedéseket.” A kormányszóvi-
vő kitért arra, hogy nem érti a baloldal ellen-
séges reakcióját az intézkedésekkel kapcso-
latban, hiszen éppen az előző kormányok mi-
att van szükség ezekre a mostani lépésekre. 
Véleménye szerint a Gyurcsány-Bajnai kor-
mány magas adókat vetett ki és megszorítá-
sokat hozott, ami miatt a családok rákénysze-
rültek felvenni a devizahitelt. A szocialista 
kormány eltörölte az adókedvezményt, csök-
kentette a kamattámogatást, szűkítette a hitel-
plafont, majd végül a Bajnai kormány áten-
gedte a lakáshitel piacot a külföldi bankok-
nak, így szép lassan minden harmadik háztar-
tásnak devizahitele lett. 

Hetek óta élénken foglalkoztatja a hazai 
és nemzetközi közvéleményt a devizahitele-
sek megmentésére készülő újabb kormányza-
ti csodaprogram. Vajúdnak a hegyek, gigászi 
érdekek feszülnek egymásnak. A bankrend-
szer és az állam ismét nyílt összeütközés-
be került. Ez nem véletlen. Az egyszerű föl-
di halandó számára nehezen áttekinthető ügy-
ben az a tét, hogy ki nyeli le a devizahitelek 

mögötti árfolyamromlásból származó irdat-
lan veszteséget. A baloldal részéről a Demok-
ratikus Koalíció elnöke – a volt miniszterel-
nök, Gyurcsány Ferenc – reagált a kormány 
támadó kijelentéseire szinte elsőként. Július 
végén - Facebook oldalán - nyilvánosságra 
hozott egy levelet, ami azt bizonyítja, hogy a 
devizahiteleket még 2001-ben a Fidesz enge-
délyezte. Ebben a levélben Gyurcsány 2005-
ben felhívta a figyelmet a devizahitelek eset-
leges veszélyeire. Ugyanakkor Bokros La-
jos egy augusztus elején publikált nyilvános 
levelében ezt írta: „A devizahitelek állomá-
nya 3500 milliárd forint, ami a bruttó hazai 
termék 12%-ának felel meg. Ha a devizahi-
telek felvétele pillanatában fennálló árfolya-
mot a ma tipikus 300 forintos euró és 240 fo-
rintos svájci frank árfolyammal vetjük össze, 
akkor a devizahiteleken fennálló állományi 
veszteség 500 és 800 milliárd forint közé te-
hető. Ha a jelenlegi kormány arra kényszerí-
ti a bankokat, hogy a devizahiteleket a felvé-
tel pillanatában érvényes árfolyamon váltsák 
át, akkor ezt a bruttó hazai termék 2-3 száza-
lékára rúgó veszteséget kell azonnal eloszta-
ni. Kik viseljék a veszteséget? Elvileg három 
lehetőség kínálkozik: egyrészt maguk a devi-
zahitelesek, másrészt az állam, tehát mindjárt 
az adófizetők, harmadrészt a bankok, ami vi-
szont végső soron a betéteseket jelenti…”

Folyik tehát továbbra is az egymásra mu-
togatás. Sok honfitársunknak kilátástalan a 
helyzete, mert anno őket nem, vagy legalább 
is csak felületesen tájékoztatták az illetéke-
sek a devizában történő hitel felvétel fokozott 
veszélyeiről. Azóta már sokak lakása, autó-
ja bánja ezt az elhibázott korábbi döntést! Az 
amúgy is nehéz helyzetben lévő lakosságot 
jelentős mértékben sújtják a kormány augusz-
tus 1-től bevezetett újabb adói, szigorításai 
is! Nő a tranzakciós illeték. A törvénymódo-
sítás értelmében az eddigi 6.000 forintos fel-
ső korlát eltörlésével 3 ezrelékről 6 ezrelékre 
nő a készpénzfelvétel pénzügyi tranzakciós 
illetéke, mind a fizetési 
számláról történő kész-

pénzkifizetés, mind a készpénzt helyettesítő 
fizetési eszköz útján történő kifizetés esetén. 
A nem régen bevezetett illeték megduplázása 
mellett így minden ezer forint felvétele után 6 
forintot kell majd fizetni. Példának okául egy 
100 ezer forintos fizetés készpénzfelvétel-
ét 7.200 forint tranzakciós illeték terheli ez-
után évente. A fizetési műveleteknél, átutalá-
soknál 2-ről 3 ezrelékre emelkedik az illeték, 
a 6.000 forintos korlát megtartásával. Emel-
ték a cégek távközlési adóját, a nem magán-
személyek esetében az eddigi 2 forintról 3 fo-
rintra nő a szöveges üzenetenként, illetve hí-
vások esetén percenként fizetendő távközlé-
si adó mértéke. A megtakarítások, befektetési 
jegyek, állampapírok, biztosítói kifizetések, 
szövetkezeti tagi kölcsönök kamatai, hoza-
mai után a 16 százalék személyi jövedelem-
adón túl  6 százalék egészségügyi hozzájáru-
lás (eho) fizetését is előírja augusztus 1-től 
az új törvény.  Így, az amúgy is folyamatosan 
csökkenő kamatnak már több mint ötödrésze 

lesz közteher! Változik a Munka Törvény-
könyve és várhatóan felügyeleti díjat szed-
nek majd a kocsmáktól és a szeszesitalt áru-
sító boltoktól. Ugye, ismeri a mostani diva-
tos szlogent a Tisztelt Olvasó, mely szerint -  
MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT!

Wenczel Árpád

Sakkozóink sikere 
Mezőkövesden

Május 25-én rendezték Mezőkövesden az V. Kis Matyó korosztályos 
egyéni nyílt sakkversenyt. Az alsó tagozatos korosztályban jól szere-
peltek a füzesabonyi Széchenyis diákok. A 29 fős mezőnyben Farkas 
Bence megnyerte a versenyt. A második helyezett Bíró Bálint lett, a 
negyedik és ötödik helyen pedig Farkas Máté és Zug Gábor végzett.

Engel Tibor

A Global-Sansz Kft. komplex felülvizsgálattal 
rendelkező, megváltozott munkaképességű 

munkavállalók részére behatárolt 
létszámban betanított munkára felvételt 

hirdet füzesabonyi üzemébe. 
Érdeklődni a 06-20/940-7240 telefonszámon lehet!

Gulyás András olvasói levelét anyagtorlódás miatt nem 
tudjuk közzé tenni a Füzes Krónika mostani számában. 

Írásában egyebek mellett arra buzdítja városunk 
lakosságát, hogy a lehetőségeiktől függően vessék latba 
tekintélyüket és adományaikkal támogassák egy komoly 
emléktábla elkészítését és kihelyezését Füzesabonyban 

– a megsemmisítő táborokba hurcolt és elhunyt 
hajdani zsidó származású honfitársak emlékére – örök 
mementóként! Érdeklődni szerkesztőségünknél lehet! 

(a szerk.)
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