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Anyák napjára
„Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen.

Édesanyám felett, arany fénye lengjen!
Ébresztem a kertet, minden fának ágát,

Bontsa ki érette, legszebbik virágát!” 
(Ámon Ágnes)

Május első vasárnapján az 
édesanyákról emlékezünk 
meg Magyarországon.  A 
magam és az Összefogás  
Füzesabonyért Egyesület 

nevében, nagy tisztelettel 
és szeretettel köszöntöm az 

anyukákat, nagymamákat, déd-
nagymamákat!                                                                                                 

Wenczel Árpád ÖFE elnök

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSA

2014. április 6-án jóval kevesebben mentek el szavazni, mint korábban.  A la-
kosság részéről ez a távolmaradás, közömbösség, csalódottság - több mint el-
gondolkodtató. A választásra jogosult polgárok közel 40 %-a nem tartotta fon-
tosnak, hogy voksoljon valami mellett, vagy ellen. Nekik ezek szerint mindegy, 
hogy 2014-től 4 évig mi történik majd hazánkban, kik irányítják és hogyan Ma-
gyarországot.  Az ered-
ményeket mindenki is-
meri. A FIDESZ-KDNP is-
mét 2/3-os többség-
gel alkothat kormányt.  
Mögötte a 2. helyen az 
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP végzett.  A 3. befutó, 
5 %-al lemaradva a balol-
dali koalíciótól, a Jobbik 
lett. A belépési küszö-
böt még az LMP-nek si-
került elérnie, a 199 man-
dátumból nekik a módo-
sított, jelenleg érvényes 
választási törvény alap-
ján 5 hely jutott. Heves 
megye 01. számú Eger (Füzesabony is ide tartozik – a szerk.) választókerületének 
győztes egyéni képviselője Dr. Nyitrai Zsolt Péter (FIDESZ-KDNP) lett. A követke-
ző országos szavazásra 2014. május 25-én kerül sor. Ekkor lesz az európai parla-
menti (EP) választás Magyarországon. 

Wenczel Árpád ÖFE elnök

Tisztelt  
Olvasó!

Bolondos áprilisi időben telt el a Húsvét 
az idén, de azért sikerült elérnünk fér-
fitársainkkal ezúttal is azt, hogy a hét-
fői locsolásaink révén ne hervadjanak 
el az általunk igen nagyra becsült höl-
gyek. Vízzel, kölnivel – vérmérséklet 
szerint – „öntöztük” a lányokat, asszo-
nyokat, majd jutalmul szerencsés eset-
ben piros tojást kaptunk.  Ettünk, ittunk,  
vigadtunk. 

A kirándulókra ezúttal nem volt a leg-
jobb idő, sokfelé esett az eső. Fontos 
esemény volt ezen túl és a parlamenti 
választások mellett városunkban a Fü-
zesabonyi Remenyik Zsigmond Középis-
kola 50. jubileumi ünnepség sorozata is. 
(Boldog szülinapot! – a szerk.)

Mint az lenni szokott a mi kis váro-
sunkban, ismét felröppentek bizonyos 
mende-mondák az ÖFE vonatkozásában 
a helyi képviselő testület március 27-én 
megtartott ülése révén.  A napirendi pon-
tok vége felé került Sipos alpolgármester 
úr kezdeményezése kapcsán a Füzesabo-
nyi Kertbarát Egyesület önkormányza-
tunk által előfinanszírozandó Leader pá-
lyázatának megtárgyalására. 

VIII. évfolyam, 37. szám, 2014. május 2.

(folytatás az 2. oldalon)
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Nem tudhatja minden olvasónk, hogy 
az egyesületnek alapító tagjai zömében 
az ÖFE soraiból kerültek ki, ugyanakkor a 
két civil szervezet egymástól függetlenül 
végzi tevékenységét. 

A közel 1 órás vita végén polgármes-
ter úr felhatalmazást kapott a többségtől, 
hogy az általa felvetett gyanús körülmé-
nyek tisztázása esetén aláírhatja az omi-
nózus szerződést a Kertbarátokkal, mi-
nek kapcsán közel 10 millió forintot kap-
nak a várostól a pályázat előfinanszírozá-
sához egy két napos rendezvény, vala-
mint sátor és színpadfedés vásárlásához. 
Ezt az összeget szerencsés esetben, a pá-
lyázati feltételek maradéktalan teljesülé-
se esetén majd valamikor visszakapja a 
Kertbarát Kör helyett minden költséget 
átvállaló Önkormányzat. Valyon István 
(független) képviselő úr nem volt jelen 
a napirendi pont tárgyalásán, Tóthné Ve-
res Noémi (Jobbik) képviselő asszony pe-
dig nem vett részt a szavazásban. Egye-
dül Wenczel Árpád (ÖFE) – e sorok írója 
– szavazott nemmel a vita végén. Dönté-
sem több dolog is megalapozta. 2014-
ben nem tudott Önkormányzatunk a he-
lyi civil szervezetek részére úgynevezett 
civil alapot létrehozni megfelelő forrás 
hiányában, így véleményem szerint nem 
korrekt egyetlen szervezetet sem a többi-
ek közül aránytalan mértékben kiemelni. 

Ezt anno a Kaláris esetében is el-
mondtam, akik pedig szintén sokfe-
lé viszik megítélésem alapján is Füzes-
abony jó hírnevét – sok más, helyi ci-
vil szervezettel egyetemben. Azzal sem 
tudtam azonosulni a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság elnökeként, hogy 
míg 1-2 órával korábban a város 2014. 
évi fejlesztési koncepciójának módosí-
tásakor a polgármester úr és az én ki-
vételemmel a többség leszavazta for-
rás hiányára hivatkozva például a „tele-
pi” Gyermekorvosi Rendelő új elhelye-
zését biztosítható, Turul úti épület ré-
gen tervezett felújítását az északi vá-
rosrészben, addig egy egyesületi támo-
gatást 10 millió forintos értékben meg-
szavazták a polgármester által felvetett 
aggályos körülmények ellenére.  Hang-
súlyozom, ha a szigorú pályázati felté-
telek közül nem teljesül minden a ki-
írásoknak megfelelően, akkor a kifize-
tett összeg lehetséges, hogy sosem ke-
rül vissza önkormányzatunk számlájára. 
Véleményem szerint ezt az ominózus 
történetet tehát nem az ÖFE indította 
el és politikai színezetet sem egyesüle-
tünk generált a pályázat zavaros körül-
ményeinek vonatkozásában. 

Az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület közvetlen anyagi támogatást 
még egyszer sem kért Füzesabony Vá-
ros Önkormányzatától. Az elmúlt 6 év-

ben, egyre nagyobb tömegeket von-
zó és szórakoztató Füzes Fesztiválja-
inkat magánszemélyek, vállalkozók 
és egyéb jogi személyek önzetlen tá-
mogatásaiból tudtuk megszervezni, 
2008-tól kezdődően minden szeptem-
ber első szombatján. Minden alkalom-
mal kiváló csapat állt a sikeres munka 
hátterében. 

Így lesz ez 2014-ben is, hiszen szep-
tember 6-án 10 órától várhatóan 23 
óráig kerül megrendezésre a VII. Füzes 
Fesztivál, a hagyományos Rákóczi úti 
helyszínen.  A programok 90 %-ban már 
le vannak szervezve, a szerződéseket 
megkötöttük a fellépőkkel. Sok ener-
giát fektet az ÖFE és a szervezők lelkes 
csapata az idén is abba, hogy a kiláto-
gató közönség ismét egy kellemes na-
pot tölthessen el szeptember 6-án a VII. 
Füzes Fesztiválon! 

Amennyiben a Kertbarátok Egyesü-
lete pályázati megállapodásának eset-
leges aláírására sor kerül a vitatott té-
makörök tisztázását követően, úgy Fü-
zesabony egyik legnagyobb rendezvé-
nye tovább bővül a Rákóczi út mellet-
ti  Közösségi Parkba szervezett, elnyert 
pályázatban szigorúan meghatározott 
témakörök, az abban elfogadott részt-
vevők változatlanul hagyása mellett. 

Wenczel Árpád

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Füzesabonyban

2007 őszén kérte ki a szakmai vélemé-
nyemet az akkori polgármester asszony 
erről a szociális ellátásról. A még ország-
szerte gyermekcipőben járó személyes 
gondoskodás felkeltette érdeklődése-
met, így a Nógrád megyei tanulmány-
út kapóra jött. Szétnéztünk, tapasztala-
tokat szereztünk a kollégákkal. Úgy gon-
doltuk, Füzesabony rászoruló lakossága 
is megérdemelné, ezt az ellátás. Elváltak 
az útjaink, más munkahelyre kerültem, 
így nem vehettem részt ennek a szolgál-
tatásnak a bevezetésében. Hallomásból 
tudom, hogy házról-házra jártak a kollé-
ganők toborozták az ellátottakat. 2008 
óta működik a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás Füzesabonyban.

Miért hasznos ez az ellátás? – kérdez-
hetik sokan. Három fő komponensre 
épül: a 24 órás szociális gondozói ügye-
letre, a központi számítógép szerverszol-
gáltatására (BodyGuard)  és az ellátott-

nál - karján hordott jelzőkészülékre. A 
rendszer része még a T-COM-os telefon, 
amely az információt közvetíti. Egyszerű 
példa a működésre: véletlenül megcsú-
szom a fürdő szobában, nem tudok fel-
állni. Megnyomom a karomon lévő jelző 
készülék piros gombját, ami beriasztja a 
BodyGuard munkatársát. Ő azonnal fel-
hívja az ellátottat, és a gondozónőt érte-
síti a riasztásról. Ha tud információt sze-
rezni a gondozottól, továbbadja a gon-
dozónőnek, vagy az esettől, sérüléstől 
függően értesíti a mentőket, rendőrsé-
get stb. A gondozónő 30 percen belül 
oda kell, hogy érjen a sérülthez. Szemé-
lyes észlelése alapján intézkedik. 

Ez a személyes gondoskodást nyúj-
tó alapellátás kérelemre történik. A szo-
ciális központ dolgozói szívesen adnak 
felvilágosítást a részletekről. Mindenna-
pi biztonságunk, életünk is múlhat rajta, 
hogy van-e segítség a bajban. A szemé-

lyes gondos-
kodást nyújtó 
szociális ellá-
tások igénybe-
vétele önkén-
tes, az ellátást 
igénylő, illetve 
törvényes kép-
viselője kérel-

mére, indítványára történik. Ha az ellá-
tást igénylő személy cselekvőképtelen, 
a kérelmet, illetve indítványt - az érin-
tett személy véleményét lehetőség sze-
rint figyelembe véve - a törvényes képvi-
selője terjeszti elő. A korlátozottan cse-
lekvőképes személy a kérelmét, indítvá-
nyát a törvényes képviselőjének bele-
egyezésével vagy - ha e tekintetben a bí-
róság a cselekvőképességét nem korlá-
tozta - önállóan terjesztheti elő. 

A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételét szó-
ban vagy írásban kell kérelmezni. Kik 
igényelhetik? Ezt az alapszolgáltatást, 
a saját otthonukban élő, egészségi ál-
lapotuk és szociális helyzetük miatt rá-
szoruló, a segélyhívó készülék megfele-
lő használatára képes időskorú – 65 évet 
betöltött - vagy fogyatékkal élő szemé-
lyek, illetve pszichiátriai betegek részé-
re biztosítja az önkormányzat, az önál-
ló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából. 

Füzesabonyban nem szűnt meg ez 
az ellátás, a rendszer mindhárom ele-
me folyamatosan szolgáltat - mindany-
nyiunk, de főleg a rászorultak biztonsá-
ga és egészsége érdekében.

Takácsné Szigeti Ilona  
intézményegység vezető

Az Összefogás Füzesabonyért 

Egyesület már a Facebook 
közösségi portálon is elérhető!

(folytatás az 1. oldalról)
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Itt a tavasz!

Új helyen az Orvosi Ügyelet
Nem volt semmi szalag átvágás, pezs-
gőbontás, ünnepélyes átadás – hi-
szen az egészségügyi orvosi ellátás 
terén 1 napra sem állhat meg az élet! 
2014. március 20-án (csütörtökön) 
reggel 7-től a délután 16 órai rendelés 
megkezdéséig a teljes ügyeleti appa-
rátus áldozatkész munkája és a FÜV 
Kft. közreműködése eredményekép-
pen sikerült a hivatalos nevén Füzes-
abonyi Kistérség Központi Háziorvo-
si Ügyelet új épületének berendezése 
és birtokbavétele, a Rákóczi út 36-40-
ből a szintén Rákóczi út 5-7. alatt lévő volt MHSZ épület hátsó szárnyába való átköl-
tözés révén.  A FÜV Kft. 3 hónap leforgása alatt varázsolta újjá, mintegy 10 millió fo-
rintból az épületet, amihez a forrást teljes egészében Füzesabony Város Önkormány-
zata biztosította. A felújított szárny nagyobbik részében, 130 m2-en került kialakítás-
ra 7 millió forint ráfordítással az Orvosi Ügyelet részére 4 db vizes blokk, 1 db kony-
ha, 3 db háló helyiség, 1 db váró, folyosó, raktár és a legfontosabb (!) – 1 db, a mai 
kor hatósági elvárásainak mindenben megfelelő, korszerű rendelő.  Az új helyen to-
vábbra is az egri székhelyű Agria Ügyelet Kft. működteti az Orvosi Ügyeletet, akiket 
személyesen tehát a Rákóczi út 5-7. alatt lehet elérni március 20-tól a füzesabonyi 

és az ide tartozó körzet 
lakossága részéről. Az 
Agria Ügyelet Kft-ről a 
Füzes Krónika, követ-
kező számában még 
részletesebben is tájé-
koztatjuk Tisztelt Olva-
sóinkat.  

Wenczel Árpád  

„Ha egyszer tavasz akar len-
ni: az összes jégpáncélok hiá-
ba erőlködnek és tiltakoznak.” 
– írta Juhász Gyula. 

Milyen igaz! A tavasz meg-
jelenésével megváltozik a ter-
mészet. Eltűnnek a befagyott 
pocsolyák, a jeges utak, nem 
szállingózik a hó, és a jégvi-
rágok helyébe rügyező és zöl-
dellő növények, gyönyörű, 
igazi virágok lépnek. Tavasz-
szal megújul a természet, ez a 
születés évszaka: a téli álmuk-
ban szunnyadó fák és bokrok 
új életre kelnek, rügyeket hoznak, virág-
ba borulnak, a sivár téli ágak immár leve-
lekkel telve ünneplik az új évszak kezde-
tét, újra zöldbe borul a táj. A költöző ma-
darak visszatérnek fészkeikbe, az énekes 
madarak gyönyörű énekükkel űzik el a 
tél monoton zaját.

Azonban nem csak a természet vál-
tozik, az emberek is megújulnak. Mi is 
érezzük, hogy valami más, valami új kez-
dődik el. Belekezdünk a tavaszi nagy-
takarításba, a téli holmikat elpakoljuk, 
szekrényeink mélyéről pedig elővesszük 
a tavaszi ruháinkat. Virágos növényeket 
ültetünk a kertbe, gyönyörködünk a tu-
lipánok, nárciszok vagy a gyöngyvirágok 
szépségében, élvezzük a napsütést és a 
madarak énekét. Fontos azonban, hogy 

ne csak környezetünket ápoljuk, hanem 
figyeljünk oda magunkra, saját egész-
ségünkre is. Sokakat utolér a tavaszi fá-
radtság, melynek kiiktatására meglepő-
en egyszerű módszerek léteznek. Átlen-
dít minket a problémán, ha odafigye-
lünk táplálkozásunkra, sok friss zöldsé-
get és gyümölcsöt fogyasztunk, esetleg 
vitaminokat szedünk szervezetünk vita-
minraktárának feltöltése érdekben. Lé-
nyeges az is, hogy elegendő folyadékot 
igyunk, így elkerülhetjük a dehidratált-
ságot, valamint az, hogy sokat legyünk 
a szabadban, a friss levegőn, és ha le-
het, akkor sportoljunk, mozogjunk.  Ta-
vasszal már érezhető, hogy hosszabbak 
a nappalok, így talán szívesebben kirán-
dulunk és érdeklődve várjuk a szabadté-
ri programokat. 

 A tavasz egy biztos programjának 
számít a családi majális. Ez egy remek ki-
kapcsolódási és feltöltődési lehetőséget 
biztosít kicsik és nagyok számára egy-
aránt. Mint ahogy említettem, szerveze-
tünknek is szüksége van a feltöltődés-
re, melyre kiváló lehetőséget biztosíta-
nak a városi programok, melyeknek csu-
pán a kezdete volt a május elsejei prog-
ramtár. Remélem, senki sem feledkezett 
meg május hónap további jeles napjai-
ról sem, így például május első vasár-
napjára eső anyák napjáról, vagy a hó-
nap utolsó vasárnapján esedékes gyer-
meknapról, és ezekre a napokra is ter-
vezett magának szabadtéri programot, 
egy kellemes, tavaszi kikapcsolódást a 
családdal. 

Hosztafi Amanda

Tanoda hírek
A Tanodás gyerekek felzárkóztatása ér-
dekében az „Összefogás a Füzes Tano-
dáért” TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0160 
című projekt keretein belül folyik a lá-
zas munka hétköznapokon minden 
délután a Zrínyi út 21. központi épü-
let falai között. A tanuláson és a játé-
kon túl már volt szombatonként több 
kirándulás, kihelyezett nap, filmvetítés 
és nem régen, április 12-én egy élveze-
tes bográcsozás. A gyerekek egy újabb 
élménnyel és nem utolsó sorban tele 

pocakkal indulhattak haza a finom fa-
latok elfogyasztása után.                           

Wenczel Árpád
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