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BOLDOG ÚJ ÉVET!
BÚÉK 2014! Köszöntöm Tisztelt Olvasóinkat a Füzes Krónika idei első számának hasábjain! Nehéz év volt sokak számára a 2013 és kérdés, milyen lesz majd
2014? Könnyebb, vagy esetleg a tavalyinál is még több megszorítást fog eredményezni? Szilveszter éjszakáján biztosan
ilyen gondolatok is felvetődtek több olvasónk fejében. Van, aki ilyenkor átértékeli
a múltat, célokat tűz ki maga elé, vagy éppen fogadalmakat tesz a jövőre vonatkozólag. Lapunk információi alapján az óév
utolsó napját sokan otthon töltötték településünkön, illetve a korábban divatos
házi bulit választották – így hangolódtak
rá az újesztendő kihívásaira!
Az idén jelentős esemény lesz a parlamenti, az uniós és a helyhatósági választás. Az ÖFE leginkább a helyi közéletben
és politikában érintett, ezért a napokban
elkezdtük a felkészülést az ősz vége felé
várható helyi voksolásokra. Az elmúlt 3
évre visszatekintve fő céljainkat már elértük. 2010-ben a helyi városvezetésből eltávolítottuk a városromboló „lokálpatrióta vezetést”. Működőképessé tettük ismét városunk képviselő testületét, megteremtettük újból a törvényes, kiegyensúlyozott működést és gazdálkodást. A nehézségek ellenére közvetve és közvetlenül megközelítően 700 millió forint értékű fejlesztést hajtott végre önkormányzatunk és az elfogadott fejlesztési terv alapján 2014. évben is folytatódik ez a tendencia reálisan maximum 300-400 millió
forint mértékben. Elnyert pályázatok sokasága most valósul meg, illetve fejeződik be. A napokban veszik birtokba a volt
MHSZ utcai szárnyán felújított épületben
új helyüket a Kisebbségi Önkormányzat,
a Rendőrőrs, a Polgárőrség és a Közhasznú foglalkoztatás tagjai. Jövő hónap végén átadásra kerül az új ÖNO a gimná-

zium volt kollégiumában. Márciusban a
volt MHSZ hátsó – szintén FÜV Kft. által felújított – épületében folytatja működését az orvosi ügyelet.

Addigra készülnek el a sporttelepen
az öltözők, vizes blokkok átalakításai. Az
Ámor presszó is teljesen megújul, illetve
kezdődik a Turul úti volt felnőtt orvosi rendelő teljes rekonstrukciójának első üteme,
ahová az északi városrész gyermekorvosa
költözhet át, a tervek szerint ősszel.
Az időjárástól függően elindul a járdaépítési projekt is, először a „telepi” részen. A Szihalmi úti ABC-től az aluljáróig térburkolattal kialakított, széles járdán
közlekedhetnek tavasz vége felé a gyalogosok a két városrész között, ahol padok
és fedett kerékpártároló is kihelyezésre kerül. Szintén a Szihalmi úton, a már
város tulajdonát képező volt varrodától
egészen a Hétszínvirág Óvodáig – járdán
közlekedhetnek majd az arra járók. A Dózsa György út temető felőli szakaszán is
kijavításra kerül a megdőlt járda. A „falusi” részen a Rákóczi út, Pacsirta – Arany
utcák közti szakasza kap remélhetőleg
teljes hosszában térburkolat felületet.
Az Ifjúság út járhatatlan járda maradványai is megújulnak a tervek szerint a Tüdőgondozótól a
Pöttömke ÓvoAz Összefogás Füzesabonyért
dáig – a kritikus
Egyesület januártól már a Facebook szakaszokon.
Augusztusközösségi portálon is elérhető!
ra elkészül az
új védőnői köz-

pont a jelenlegi orvosi ügyelet helyén, a
Rákóczi úton. Nyárig megvalósul több
megnyert intézményi, civil szervezeti pályázat is. A decemberben megvásárolt
3 ingatlan (volt ÉMÁSZ – Rákóczi út,
volt Varroda – Szihalmi út, volt Kistérségi Központ – Ifjúság út) felújításai is elkezdődhetnek, amennyiben azt az önkormányzat kötelező feladatai szükségessé
teszik és az elegendő források is rendelkezésre állnak majd. A földvásárlások és
átminősítések is folyamatban vannak. Az
egyre több munkát végző FÜV Kft. eszközparkja is jelentős mértékben fejlesztésre kerül.
Nagy kérdés az uszoda, hiszen elméletileg a kötelező úszásoktatás előtérbe helyezése miatt a járási székhelyeken fedett
uszodákat kell kialakítani. Füzesabonynak már 2006-ban volt egy 600 millió fo-

rintos elnyert ez irányú pályázata, azonban a Laminé vezette városvezetés elvette
ezt a lehetőséget és az elnyert pénzt az itt
élőktől és a térség lakosságától. Helyette,
egy „kacsaúsztatóra” költött 50 millió forintot, amivel kapcsolatosan a peres eljárás még nem zárult le. A gimnázium mellett megvalósítható uszoda tervei megfelelnek a mostani elvárásoknak is, ezért
(folytatás az 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

van rá egy csekély esély, hogy pár éven
belül mégis megvalósulhasson Füzesabony régi álma!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület legfontosabb ígéretét szándékosan a
végére hagytam írásomnak. Sikerült elérnünk azt, hogy városunkba ismét visszatért a nyugalom! Nem kell félnie a lakosságnak esetleges politikai tisztogatásoktól, megtorlásoktól. Véget ért a suttogások
időszaka. Senki munkahelye nem került
veszélybe ilyen és hasonló apropókból.
Nincs tele a média Füzesabony botrányaival, hiszen megszűntettük minden vonatkozásban azok okozóit, a város irányítása
2010 őszétől ismét törvényesen működik.
Ezt a békességet, kiegyensúlyozott működést csupán néhány, ún. helyi ellenzéki
képviselő és a mögöttük álló párt próbálja alkalmanként megzavarni, nem sok sikerrel. Van egy bukott, volt képviselő is,
aki szerencsére munkahelyileg is elkerült
városunkból, de a Fürkésző nevű blogján
időnként hazugságaival és mocskolódá-

saival próbálja valószinűleg unaloműzésként, a kedélyeket és az indulatokat felkorbácsolni, de érdeklődés hiányában ezt maximum szűk körben tudja elérni. Teszik ezt
az érintettek valószínűleg párt parancsra,
rosszabb esetben bosszúvágyból.
Az ÖFE a negatív hangulatkeltés és
gáncsoskodás, akadékoskodás helyett
2006-tól folyamatosan - az idén is - a város lakossága és Füzesabony érdekében
folytatja eddigi munkáját, tevékenységét. Már folynak a VII. Füzes Fesztivál
előkészületei, amelynek pontos időpontja 2014. szeptember 6. (szombat) lesz. 30
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
felzárkóztatásán is aktívan dolgozunk. A
még jobb kommunikáció érdekében a Füzes Krónika megjelenésének gyarapításával párhuzamosan a www.fuzeskronika.
hu honlapunk mellett, idén januártól már
a Facebook közösségi portálon is megtalálható az Összefogás Füzesabonyért
Egyesület, ahol naprakészen tájékoztatjuk
az egyesületünk tevékenységével kapcsolatos aktualitásokról az oda látogatókat.

Újévi babonák és fogadalmak
Hogyan is állunk velük?
Szilveszter, december 31.: A polgári év
utolsó napja, Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az óév búcsúztatása, az új év fogadása.
Rengeteg babona és szokás kötődik a
szilveszterhez és újév napjához, de mindegyiknek közös célja van – az egészség, a
boldogság és bőség biztosítása.
A babonások miden apró mozzanatukra figyelnek, hiszen szerintük az újév napján való cselekedeteink határozzák meg
egész évünket. Vegyük például az étkezést: azt mondják, ne együnk baromfit, mert elkaparja szerencsénket, a pulyka haragot gerjeszt, míg a hal elúszik szerencsénkkel, tehát ha malacunk van, az a
nyerő, a kis ormányos ugyanis előtúrja
nekünk a szerencsét. Ha újév napján első
étkezésünkkor lencsét fogyasztottunk,
gazdagság vár ránk az évben, és hogy ezt
tovább fokozzuk, hosszan tartóvá varázsolhatjuk gazdagságunkat, ha rétest is ettünk. Lustálkodni vágyó hölgyek örömére, az új esztendő első napján nem ajánlatos takarítani, mosni, házimunkát végezni, hiszen ilyenkor a pihenésé, a szépítkezésé a főszerep… de Uraim, önök se aggódjanak, ez mindenkinek hivatalos pihenőnap! :)
Sokak szerint – akár babonás az ember,
akár nem –az új év új életet is hoz. Hogy
miért? Nos, a válasz az újévi fogadalmakban rejlik. Sok fogadalom születik ilyenkor, azonban amilyen könnyen megfogalmazódik a gondolat a fejünkben, olyan
nehéz azt betartani és valóra váltani.
A leggyakoribb ígéret az ünnepek alatt
felszedett plusz kilók eltűntetésére vonatkozik: „fogyókúrázom, sportolok és
egészségesebben étkezem”. Ezt szoro2

san követi a „több időt fordítok magamra
és a szeretteimre”, a dohányosoknak első
helyen áll a „leszokom a dohányzásról”,
míg a diákok egyik kedvenc fogadalma a
„többet tanulok, jobbak lesznek a jegyeim”. Azonban a fogyókúra mindig holnap
vagy azon a bizonyos hétfőn kezdődik,
a mozgás nem fér bele az időnkbe, így
az sem, hogy magunkra és szeretteinkre
több időt szánjunk, mindig „ez a cigi lesz
az utolsó”, és valahogy mindig elfelejt a
diák többet tanulni. Enne oka talán az,
hogy nem ismerjük fel, hogy az AKKOR,
MA van – nem holnap, és nem hétfőn, hanem MA. Fontos tehát, hogy ne halogassuk fogadalmunk betartását, hanem az
új év új lehetőségeit kihasználva induljunk neki az útnak, mely lehet, hogy hos�szú lesz, és néha nehéz, de ha szem előtt
tartjuk a célunkat, talán megéri végigjárni. Lehet, hogy munkánk gyümölcse csak
hónapok múlva fog megérni, így azt javaslom, minél hamarabb kezdjük el terveinket megvalósítani… Azért a lustálkodók se csüggedjenek, még 11 hónap hátra
van az évből. :)
Hosztafi Amanda

Tisztelt Olvasóink, Füzesabony Polgárai!
Mi Önökért vagyunk és tevékenykedünk
2014-ben is, de ezúton kérem segítségüket, támogatásukat abban, hogy közös
céljaink „összefogással” az idei esztendőben is megvalósulhassanak a korábbi
évek gyakorlatának szellemében!
Wenczel Árpád
ÖFE elnök

Búcsú a platánfáktól
2013 decemberében nem csak az óévet, hanem a Rákóczi úti fagylaltozó előtt hosszú
évtizedeken át folyamatosan terebélyesedő, hűs árnyat adó platánfákat is elbúcsúztattuk. Ezen a hűvös, szomorkás két napon végig jelen voltam – mint a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság elnöke és a
Füzes Krónika felelős szerkesztője.

Sajnos, eljárt az idő a fák fölött. Már
veszélyeztették az alattuk elhaladó gyalogosokat, ott parkoló gépkocsikat - elöregedett, néhol korhadt, súlyos ágaik. A járdát is teljesen tönkretették a Rákóczi út
azon szakaszán, ezzel kisebb baleseteket
és gyakori bosszúságot okozva az arra
haladóknak. A közműveket és épületeket
egyre intenzívebben veszélyeztették, esetenként megrongálták. Sajnos, nem volt
más megoldás, mint ezt a veszélyforrást
megszüntetni a lakosság érdekében, figyelembe véve természetesen az ide vonatkozó hatósági előírásokat is.
Számtalan fotó és emlék örökre megőrzi e csodálatos két platánt. Helyükre természetesen tavasszal kisebb, az utca másik oldalára korábban telepített fákhoz hasonló csemeték kerülnek elültetésre. Remélhetőleg a most búcsúztatott platánokhoz hasonlóan hosszú életűek lesznek a
megújulást is jelképező új, facsemeték!
Wenczel Árpád
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Sikeresen pályáztunk!
TÁMOP 3.3.9-C12/2012-0160
„Összefogás a Füzes Tanodáért” program Füzesabony városban
A TÁMOP 3.3.9-C-12 pályázat keretében 2013. június 1-jén
megkezdte működését a „Füzes Tanoda” Füzesabonyban.
A projekt megvalósításának időtartama: 2013. 06. 01. –
2015. 01.31.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület a hátrányos
helyzetű gyermekek iskoláztatásáért sikeresen pályázott a
TÁMOP 3.3.9-C/12 konstrukció – A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása a
hátrányos helyzetű kistérségekben - céljából kiírt pályázatra.
A 2012. november 30-án benyújtott pályázatot 2013. április 30-án támogatásra érdemesnek ítélte a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága.
A támogatás összege: 29.777.208 Ft
A projekt megvalósításának ideje: 2013.
június 01. – 2015. január 31.
A Füzes Tanoda működtetésével a célunk
az, hogy a 30 bevont tanuló közül minél nagyobb arányban lépjenek magasabb iskolai
fokozatba, nyerjenek felvételt, érettségit adó
középiskolába, hiányszakmát oktató szakiskolába, csökkenjen az iskolai lemorzsolódás.
Mindezek eléréséhez szükséges a bevont tanulók eredményeinek javítása, képességeik, készségeik kibontakoztatása. Lehetőséget
biztosítunk számukra különféle izgalmas szabadidős-kulturális programon való részvételre, táborozásra, hétvégi sport programokra és
ingyenes internet használatra.
Célunk egy olyan tanoda működtetése, ahol a legkülönbözőbb képességű gyermekek egyformán részesülhetnek a
szaktanárok, segítők által a számukra leginkább megfelelő
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra stb.
A Füzes Tanoda a Tankerülettel együttműködve dolgozik,
a település valamennyi oktatási intézményének vezetője tud-

tával, együttműködési nyilatkozatával. A Tanoda pedagógusai
a településen ismert és elismert pedagógusok köréből kerültek ki, és nagy lelkesedéssel végzik munkájukat. A pedagógusokon kívül mentorok, mentálhigiénés szakemberek, pszichológus stb. szakembergárda segíti a pályázati kiírásban foglaltak megvalósítását.
Egy-egy szakmai nyitott napon szívesen látjuk Önöket is!
Wenczel Árpád
ÖFE elnök

Balogh Irma
projektmenedzser

Márkus Róbert Zsolt
szakmai vezető

2014. február 15-én
(szombaton)
Valentin napi retro
party 20 órától a
füzesabonyi
Márka presszóban!
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2013. Szilveszter - Retro-party
Abba – Happy New Year
Hungária – Csavard fel a szőnyeget
Boney M – Rasputin
Chubby Checker – Let’s Twist Again
Modern Talking – Cheri Cheri Lady
Saragossa Band – Big Bamboo
Neoton – Santa Maria
Lobo – I’d Love You To Want Me
Beatrice – 8 óra munka
Összeállította:Wenczel Árpád
Zoltán Erika – Szerelemre születtem
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