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FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Őszi rémhírek
Tisztelt Olvasó! Lassan közeledünk az ősz
végéhez – milyen gyorsan rohan az idő!
Most volt Mindenszentek és mindjárt elérkezik az adventi időszak, majd a Füzes Krónika
következő számának megjelenését követően
– december 20. – már a Karácsonyt ünnepelhetjük, illetve az új esztendőt köszönthetjük.
Az elmúlt hetekben több fontos esemény
és megemlékezés volt városunkban, azonban sajnos egy felháborító dolog is történt.
A helyi Jobbik kísérelte meg újból borzolni – szokásához híven – a kedélyeket. Most
éppen azt állították, hogy önkormányzatunk
egy ózdi bejegyzésű Kft-nek kívánja eladni a Tüzér út és a Pikopack közötti területét,
ahová a tervek szerint a befektető 115 lakásos társasházat építene a csarnokok mellé, erről azonban nem kérte ki az arra lakók véleményét. Nem is lenne gond a fenti tájékoztatással, ha egészen véletlenül ezzel egy időben
nem kelt volna szárnyra az a szóbeszéd, miszerint a polgármester ózdi cigányokat akar
betelepíteni Füzesabonyba a beruházás révén. Ezt a rosszindulatú, hazug állítást Gulyás László polgármester úr határozottan vis�szautasította. A Füzes Krónika szerkesztősége telefonon elérte Éliás Attilát Belgiumban, aki a Vandereyt Martin en Zonen BVBA
munkatársa és egyben magyar tolmácsa is. A
vállalat címe Belgiumban 3520 Zonhoven,
Senator A Jeurissenlaan 1108. A közel 30 éve
stabilan működő cég elsődlegesen könnyűszerkezetes, energiatakarékos, úgynevezett
passzív házak gyártásával és kivitelezésével foglalkozik. Martin Vandereyt Andre tulajdonos, Kelet–Európa irányába kíván nyitni, ezért esett a választása Magyarországra,
ezen belül Eger környékére. Ennek okán alapította meg nem régen 3600 Ózd, Nemzetőr
út 4. szám alatt lévő telephelyen a Belgium
Trading Kft-t, amely a magyarországi beruházás első lépése volt. Füzesabonyban több
területet is megtekintettek a cég képviselői,
és végül a Kerecsendi út Pikopack felőli végéről nyíló, közel 8 hektáros önkormányzati területre esett a választásuk. Elképzelésük
szerint 8 darab, egyenként 1000 négyzetméter körüli üzemcsarnokot építenének ide, amiből 2-ben folytatná a Belgium Trading Kft. a
termelést, a másik 6 épületbe a tervek alapján más nyugat–európai befektetők érkezné-

nek, elsődlegesen szintén az építőipar területéről. Az itt dolgozó, környékbeli lakhel�lyel nem rendelkező munkások számára később, a csarnokok elkészülése után, szolgálati
lakásokat is kialakítanának, amelyek számát
a korábbi elképzeléseikhez képest jelentősen csökkentenék. Sajnálatos ugyanakkor az,
hogy bizonyos – nem régen módosított – törvényi előírások, határidők miatt a terület értékesítésére a város részéről még legalább fél
évig nincs lehetőség, ráadásul a kialakítással
kapcsolatos költségek is november 1-i hatál�lyal duplázódtak, így megközelítve a 9 millió
forintot. A leírtak miatt jogosan felvetődhet
az a kérdés, hogy a belga fél kitart-e, eredeti
elképzelése mellett. Szerencsére semmi nem
utal arra, hogy másik települést kívánnak Füzesabony helyett választani. Többen megkeresték szerkesztőségünket, hogy felháborítónak tartják azt, miszerint egy, a város és az itt
élők érdekeit szolgáló beruházás lehetőségét
egy politikai párt – vagy bárki más - ilyen elítélhető módon kívánja meggátolni.

Füzesabony Város Önkormányzata 2013.
október 20-án tartott ülésén arról döntött,
hogy az önkormányzat tulajdonában álló, füzesabonyi 02/12-hrsz-ú 7,8408 hektár területű, szántó művelési ágú, külterületi ingatlan
hosszú távú ipari hasznosítása céljából a területet belterületbe vonatja, melynek várható költségeire maximum 9 millió forintot biztosít a fejlesztési alapból. Ez a határozat azt
az álláspontot erősítette meg, miszerint a város vezetésének többsége továbbra is elkötelezett annak érdekében, hogy a munkahelyteremtő és iparűzési adóbevételt növelő beruházások megvalósításának lehetőségeit
Wenczel Árpád
Füzesabonyban elősegítse.

Megemlékezések

Október 23-án, a városi ünnepségen az Ös�szefogás Füzesabonyért Egyesület, mint minden évben, így az idén is elhelyezte koszorúját az Ifjúság úti kopjafánál tartott megemlékezésen – tisztelegve ezzel a forradalomban
elhunyt hősök előtt. Az ÖFE képviselte ma-

gát november 1-én is Mindenszentek alkalmából, a város temetőiben. A meggyújtott
mécsesek lángja ezúttal is azokért égett, akik
sajnos örökre elmentek és már nem lehetnek
közöttünk. Az időjárás mindegyik eseményen kegyes volt a résztvevőkhöz, az ilyenkor gyakori eső és fagy elkerülte 2013-ban
ezeken a jeles napokon Füzesabonyt.
Wenczel Árpád

Szomorú vasárnap
Több száz megemlékező – köztük a Jobbik országgyűlési képviselői – jelenlétében avatták fel 2013. november 3-án, vasárnap, Horthy Miklós mellszobrát a budapesti Szabadság téri Hazatérés templomának előterében, az egyházi ingatlan területén belül. A református istentiszteletre több
gárdista egyenruhás személy érkezett, valamint voltak olyanok, akik „hagyományőrző”, Horthy-korabeli uniformist öltöttek.
A szoboravatók között még második világháborús rohamsisakban megjelent alakok is
feltűntek. Az avatás előtti istentiszteleten ifj.
Hegedűs Lóránt lelkész hirdetett igét, akinek beszéde alatt – melyet a templom előtt
is nyomon lehetett követni kivetítőn – a tömeg azt kiabálta, hogy „hazaáruló”. Az ös�szegyűlt ellendemonstrálók többsége sárga csillagot viselt a ruházatán, illetve különféle tartalmú táblákat emeltek a magasba. Többek között ismert, zsidó származású magyar művészek, tudósok, sportolók,
irodalmárok portréi – Alfonso, Rejtő Jenő,
Radnóti Miklós, Hajós Alfréd, Gábor Dénes képmása – voltak láthatók a molinókon,
mellükön sárga csillaggal ábrázolva. A tüntetők Horthy Miklóst és Adolf Hitlert együtt
ábrázoló transzparenseket is magasba emeltek „együtt tették tönkre az országot, ebből egyszer már elég volt”, illetve „Horthy
Miklós felelős több mint 100 ezer magyar
katona haláláért” feliratokkal. Gilicze Tamás és Nagy Károly Zsolt református lelkészek egy általuk közzétett nyilatkozatban
úgy fogalmaztak, hogy meglátásuk szerint
ifj. Hegedűs Lóránt lelkésztársuk az evangéliummal ellentétes és egyházukhoz méltatlan viselkedése nemcsak az egész MRE
életére vetett rossz fényt, de az ő személyes

A Szociális
Munka Napja
November 12-én ünnepelték világszerte
a szociális területen dolgozókat: a családgondozókat, szociális gondozó és
ápoló kollégákat és mindenkit, aki kiveszi a részét ebből a munkából.
Ez a nap Róluk is szólt, akik akkor is
dolgoznak, amikor más a hidegtől, vagy
éppen a forróságtól otthonában marad,
olyan körülmények között, amelyek
mindig az ellátott életszínvonalától függenek. Gondoljunk csak a környezettanulmányokra, a házi segítségnyújtásra,
sokszor „köszönöm” nélkül. Ne felejtsük el, ma Magyarországon az ebben az
ágazatban dolgozók keresnek a legkevesebbet a közalkalmazottak között. A
megélhetésük már veszélyben, de a szívük még a gondozottakért dobog. Lelkiismeretes munkájukat nap, mint nap legjobb tudásuk szerint végzik.
Takácsné Szigeti Ilona
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szolgálatukat is hiteltelenné tette. A dokumentum aláírói tiltakoztak és elhatárolódtak
ifj. Hegedűs Lóránt tevékenységétől. Horthy Miklós szobrának a Jobbik részvételével zajló avatása az MSZP szerint azt mutatta, hogy nem szűnik „a szélsőjobboldali
eszmék visszaszivárgása”, amit a Fidesz a
fővárosban és országszerte is „tétlenül néz”.
A vasárnapi események kapcsán juttatta
el egy olvasónk (név és cím a szerkesztőségben) a Füzes Krónika címére azt a néhány
gondolatát, ami csak levélírónk fantáziájában született meg, de kérte annak lehetőség
szerinti közlését. Ebből idézünk egy rövid
részletet, amelynek tartalmáért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal, azzal nem
ért feltétlenül egyet. „Nem akarok hosszúra nyúlni, de van mit mondani. Főleg erről a
Horthyról. Az is csak akkor volt bátor, amikor fegyvertelen embereket kellett gyilkolni, olyanokat, akik hittek egy boldogabb jövőben. Már a nevükre sem emlékszünk a
kivégzett, meghurcolt áldozatoknak, üldözötteknek. Rájuk, akiknek elegük lett az
egész rendszerből. Kevesen voltak, üldözték őket, minden lépésüket figyelték, mégis tették a dolgukat. Azután eljött a világháború, majd sok szenvedés után végre a felszabadulás, amit néhányan még mostaná-

ban is megszállásként emlegetnek. Valójában, míg a németek kirabolták és lerombolták az országot, az összes hidat felrobbantották, addig a szovjet kiskatonák elhozták
a békét – sokak véleménye szerint – négyévnyi háború és ezerévnyi elnyomás után.
A romok alól előbújt emberek nem keseregtek, hanem azonnal nekiláttak az ország újjáépítésének – pedig minden tizedik magyar
odaveszett Horthy hazárdjátékában.”
A fentiekben leírt eseményeket, ellenvéleményeket és nyilatkozatokat a Füzes Krónika igyekezett tényszerűen közölni a Tisztelt Olvasóval. Megdöbbentő számunkra az, hogy 2013-ban, halottak napját követően ilyen történések zajlottak le Budapesten. Szerkesztőségünk külön kommentárt nem kíván hozzáfűzni e „szomorú vasárnaphoz”.
Wenczel Árpád felelős szerkesztő

Önként, polgárőrként Füzesabonyi Polgárőr Egyesület
Füzesabonyban 2007 februárjában jött létre polgárőrség Kása Pálnak és Kalóczkai
Károlynak köszönhetően. Az egyesületet a
közbiztonság megőrzésének és növelésének, valamint környezetvédelmi feladatok
ellátásának céljából hozták létre. A megalakulást követően kb. 80-an csatlakoztak
az önkéntes egyesülethez. Jelenleg a Füzesabonyi Polgárőr Egyesületnek 35 tagja van, beleértve az aktív és pártoló tagokat
egyaránt. Sokak elképzelésével ellentétben,
a polgárőrség tagjai önkéntes feladatot látnak el, szolgálatukért fizetést nem kapnak.
Jelenleg a legfiatalabb polgárőr 22, a legidősebb pedig 65 éves. Minden, 18. életévét
betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár csatlakozhat az egyesülethez, és végezheti ezt az önkéntes tevékenységet. A jelentkezők 3 hónapos „próbaidőt” töltenek
régi, tapasztalt tagokkal, megfigyelik,
hogy egyes helyzetekben mi a teendő,
hogyan jár el helyesen egy polgárőr. Ezt
követően el kell végezniük egy tanfolyamot, ahol újabb ismeretekre tesznek
szert. Végül azok, akik elvégezték a tanfolyamot, valamint sikeres vizsgát tettek a tanultak alapján, megkapják a polgárőr igazolványt, és teljes körű szolgálatot végezhetnek.
A polgárőrséget természetesen a füzesabonyi önkormányzat is igyekszik
támogatni, ám rengeteg segítség érkezik
a Heves Megyei Polgárőr Szövetség-

től is. Ez utóbbitól kapja a füzesabonyi polgárőrség az egyesület működéséhez szükséges pénzbeli támogatást, valamint több
éven keresztül a szövetség által adományozott autóval teljesítettek szolgálatot a füzesabonyi önkéntesek, míg 2 évvel ez előtt önkormányzati pályázati forrásból sikerült az
egyesületnek saját autót vásárolni. A Füzesabonyi Polgárőr Egyesülethez csatlakozók
tagdíjat fizetnek, melyet az egyesület támogatására fordítanak. Az egyesület idén ősztől új irodát kapott az MHSZ felújított épületében. A polgárőrök autóval átlagosan
5000 km-t, gyalogosan pedig 500 km-t tesznek meg egy év alatt, és számtalan esetben
segítik a rendőrség munkáját. Előfordult
már, hogy egy konkrét bűncselekmény elkövetőjét kellett megfigyelniük és elfogniuk, gyakori a közös szolgálat, a bűnmegelő-
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során számos balesethez kellett már kivo- ték el őket, hogy sétáltassák meg a kunulnunk, ahol sokszor sokkoló látvány fo- tyát. Mint kiderült, a szülők házibulit targadott minket – például egy vonatgázolás tottak, és elküldték a gyerekeket otthonról
vagy egy autós-motoros baleset látványa az éjszaka közepén. Megdöbbentett, hogy
igen megrázó. Ezeket nagyon nehéz feldol- a szülő fel volt háborodva, amiért hazavitgozni. Mivel munkánkat önkéntesen végez- tük a gyerekeit.
zük, mindenki eldöntheti, hogy kivonul-e
A másik élmény az idei, Dunán lezajló
egy ilyen helyszínre vagy sem.
árvízhez kapcsolódik. 2 napot töltöttünk a
– Szeretném, ha megemlítenél pár po- gátakon folyamatos szolgálatban. Mikor
zitív élményt is. Úgy hiszem, ezek vannak az árvíztől fenyegetett területen élők megtöbbségben.
látták a mellényünkön, honnan érkeztünk,
– Nehéz lenne egy konkrét élményt ki- könnyes szemmel köszönték meg a segítemelni. Sokszor előfordul, hogy idősek hív- ségünket, és elmondták, nem gondolták
nak fel minket az éjszakai ügyelet alatt, volna, hogy ilyen messziről is érkezik semert úgy észlelik, hogy valaki be akar tör- gítség. Ez nagyon felemelő érzés volt.
ni hozzájuk. Ilyenkor jó érzés, ha kimeHa az olvasottak után valaki úgy gongyünk hozzájuk, végig járjuk a házat, és dolja, szívesen csatlakozna a polgárőröklátjuk, ahogy megnyugodnak attól, hogy höz és hasonló, szép élményekkel szeretmi ott vagyunk. Pozitív élményt ad az is, ha ne gazdagodni, keresse fel a Füzesabomegtalálunk egy eltűnt személyt – az ese- nyi Polgárőr Egyesület hivatalos honlaptek 99%-ában előkerülnek az emberek. A ját, vagy keresse személyesen Gacsallegfontosabb, hogy szeressük azt, amit csi- Kovács Renáta elnököt, Kása Pál elnöknálunk, szívünket adjuk a munkába, hiszen helyettest, Kálmán Gábor és Ifj. Kása Pál
így ér minket a legtöbb pozitív hatás.
alelnököket.
Hosztafi Amanda
– Van olyan eset,
ami nagyon megmaradt benned?
– Igen, két esetet
kiemelnék. Az egyik
megdöbbentett: nyáron 2 kisgyereket találtunk egyedül sétál- Októberben a közzé tett éves inflációt már hatvanszorosan múlgatva az úton, éjjel 1 ta felül a banki szolgáltatások drágulása. Banki fronton szinte
óra körül. Azt mond- minden drágult, de a szeptemberihez hasonlóan októberben is
ták, a szüleik küld- a legnagyobb mértékben azok a tételek emelkedtek, amelyeket
tranzakciós illeték terhel, azaz a készpénzfelvétel és az átutalások díja húzza fel a banki szolgáltatások árindexét. Emelkedett
több pénzintézetnél a számlavezetés és a bankkártyák éves átlagos díja is, pedig ehhez közvetlenül nem kapcsolódik jelenleg tranzakciós adó. A jelentős októberi hatást valószínűleg az
magyarázza, hogy több bank is erre az időszakra időzítette a díjak emelését. A havi 150 ezer forint erejéig, 2014. év februárjáFüzesabony város képviselőtestülete ebben az évben is, tisztól várhatóan ingyenessé váló készpénzfelvétel bizonyára enyteletét fejezte ki Füzesabony idősei iránt. A hagyományokhoz
hít majd a banki szolgáltatások inflációján, ám ennek mértéke jehűen terített asztal várta a füzesabonyi nyugdíjasokat, az inlenleg még kérdéses. A magas tranzakciós díjak miatt, lapunk információja alapján egyre több dolgozó készpénzben, vagy postézmények volt dolgozóit. A műsor első részében a Pöttömke
óvoda Szamóca csoportjának körjátékát láthattuk. A kisgyertai úton kéri a munkabérét, járandóságát. Ilyen téren elindult egy
mekek a tánc közben szívesen tekingettek a közönség felé, kevisszafejlődési folyamat Magyarországon, hiszen senki sem firesve a nagymamák biztató mosolyát, ami nem maradt viszonzet szívesen a többszörösen leadózott bére után még további adó
zás nélkül, hiszen hirtelen mindannyian nagyikká változtunk.
forintokat. Vajon visszajöhet a borítékos kifizetési rendszer, ami
Sipos Attila alpolgármester beszéde, többek szeméből csalt ki
a 80-as évek végéig volt jellemző? Ha így haladunk tovább,
könnyeket, szívhez szóló és megható volt hallani, hogy nem
még az is bekövetkezhet.
Wenczel Árpád
feledkezik meg az önkormányzat az idősekről, hiszen jelenünk, az Ő munkájuk szerves folytatása. A köszöntőt hatalmas taps fogadta. Alpolgármester úr beszéde után Dobó Katica és nótaénekes partnere adtak elő csodaszép magyar nótákat,
melyeket az ünnepség résztvevői sokszor együtt énekeltek az
előadó művészekkel. Nem kis meglepetésre füzesabonyi nótaszerzőtől is hoztak dalokat. Jó volt hallani szűkebb hazánk alA 2013. október 11-én megjelent Füzes Krónika 3. oldalán
kotójának műveit. A vacsora elfogyasztása után kellemes bea „Füzesabony – ahogy én látom” című cikkben tévesen jeszélgetésre is sor kerülhetett, hiszen, akik nem mindennap talent meg a Márka presszóban megtartott Retró Diszkó időlálkoznak, sok történettel lephetik meg egymást, régen látott
pontja, amely helyesen okismerősöket és kollégákat.		
Takácsné Szigeti Ilona
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zési és közlekedési szabálysértésekre odafigyelő szolgálat, valamint az eltűnt személyek utáni kutatás egész Heves megyére kiterjedően. Szintén részt vesznek a polgárőrök baleseti helyszíneléseknél történő útlezáráskor, vagy hatósági tanúként segítik a
rendőrség munkáját. Emellett rendezvényeket biztosítanak, a városban járőröznek autóval, gyalog és biciklivel, valamint éjszakai ügyeletet is tartanak. Fontos megjegyezni, hogy a Magyarországon hatályos törvények értelmében kizárólag a rendőrség és a
polgárőrség láthat el járőrözési szolgálatot
bíróság által bejegyezve és hivatalos keretek között. Minden más civil kezdeményezés illegális és jogszerűtlen, és súlyos jogkövetkezményekkel járhat. A polgárőri feladatok ellátása gyakran pozitív energiával
tölti fel az embert, azonban vannak negatív,
kellemetlen tapasztalatok is a munka során.
Élményeiről és tapasztalatairól kérdeztem Gacsal-Kovács Renátát, aki 2013 májusa óta a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület elnöke, és nemrégiben a Heves Megyei Környezetvédelmi Bizottság elnöke lett.
– Úgy gondolom, hogy nagyon fontos
feladatot vállaltok magatokra polgárőrként,
azonban tudom, hogy munkátok során sok
kellemetlen, negatív tapasztalat ér titeket.
– Igen, ez valóban így van. Nagyon sok
kritika ér minket, sokan „beszólogatnak”
nekünk szolgálat közben – ez főleg az ittas állapotban lévő fiataloktól megszokott
–, azonban igyekszünk az ilyenekkel nem
foglalkozni. Rendőrséggel közös munkáink

Tovább drágultak a
banki szolgáltatások

Idősek Világnapja
Füzesabonyban

Helyreigazítás

3390 Füzesabony Pacsirta u 54/A.
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Nyomda: Pap Nyomda Kft., Kompolt
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A másik felét költsd az ünnepekre

Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt
Az Invilág XL csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 8990 Ft, de mi a 74
tévé- és rádiócsatornáért, 25 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt
fél évig csak 4495 Ft havi díjat számlázunk!

Fél évig

-50%

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (városi televízió irodájában)
minden hónap első és harmadik keddjén 9.00-17.00 óráig
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184
Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel kábeles, digitális Docsis 3.0 szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek
számára. A 25M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 25,00/4,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 3,00/1,50 Mbit/s.
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A
szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű!
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