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ÚJRA VISSZA KELL ADNUNK A TISZTESSÉGES ÖNKORMÁNYZÁS ÉS
FÜZESABONY BECSÜLETÉT !
ÖSSZEFOGÁSSAL FÜZESABONYÉRT!
JÓL MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZAT NÉLKÜL
NINCS TÁRSADALMI STABILITÁS!

Összefogással Füzesabonyért!

AZ ÖSSZEFOGÁS FÜZESABONYÉRT
EGYESÜLET VÁLASZTÁSI PROGRAMJA
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
2006 októbere óta van jelen a város életében. Az alapítói szándék egy olyan civilszervezet létrehozása volt, amely a helyi közélet változatos színterein, a városért cselekszik, s egyben egy folyamatos civilkontroll alkalmazása a mindenkori önkormányzat felé. Közéleti szerepvállalásában és véleménynyilvánításában a szakmaiság és a lokálpatriotizmus a meghatározó
tényezők. Legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kívánunk véleményt formálni nem csak a közösségi élet, de a városfejlesztés, az önkormányzati gazdálkodás és
Füzesabony jövőjét meghatározó hosszú
távú stratégiák kialakításának területén.
I.GAZDÁLKODÁS,
MŰKÖDÉS, FEJLESZTÉS
A döntéseket mindig a tények és számadatok elemzésén, a megvalósíthatóságot
és fenntarthatóságot figyelembe véve kell
meghozni. El kell kerülni az érzelmi alapokon, kívánságlistán nyugvó tervezést
és döntést.
1. A város jelentős kötvénytartozásának visszafizetése 2012-től esedékes.
Ezért valós helyzetértékelésen alapuló, a
problémákat nyíltan felvállaló éves költségvetések kidolgozására van szükség.
2. A további eladósodást meg kell állítani, a pénzügyi helyzet további romlását el
kell kerülni. Kisebb, hatékonyabb és költségkímélőbb önkormányzatra van szükség.
A város tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál célként kell megfogalmazni a minél kevesebb önkormányzati kiegészítést
igénylő működést. Évenként nyilvánosan,
törvény szerint el kell számolni a városi vagyon változásával, bemutatva a létrehozott
új értéket, és a forrás megtérülését. Biztosítjuk a város gazdálkodásának stabilitását,
az intézmények zavartalan működtetését!
3. Négy évre el kell készíteni a város beruházási, fejlesztési tervét, amelynek költség és megtérülési számításokon kell alapulnia. A terv tartalmazza a forrásigényt,
legyen összhangban a pályázati lehetőségekkel. A csak hitelből megvalósítható,
gazdasági eredményt nem hozó fejlesztéseket el kell kerülni. A meglévő terveket
ennek megfelelően felül kell vizsgálni.
4. A város vezetésének erőteljesen,
nagy aktivitással kell a munkahelyteremtéssel foglalkoznia. Nem elég a „betévedt” érdeklődőkkel tárgyalni. Jól menedzselt marketing tevékenységgel kell „eladni” a várost a befektetőknek.
5. Elképzelésekre, stratégiára, jövőképre van szükség. A stratégia megalkotását széles társadalmi alapon kell elvégezni, bevonva a munkáltatókat, szervezeteket, országgyűlési képviselőket.
6. Erőssé kell tenni a város és a vállal2

kozások kapcsolatát. Partnerként kell kezelni az adót fizető cégeket, bevonni őket
a meghatározó döntések előkészítésébe,
tájékoztatni őket az elképzelésekről.
7. Az elmúlt időszak világgazdasági
válsága következtében jelentősen csökkentek az önkormányzatok részére folyósított állami költségvetési juttatások.
A várost ezek a megszorítások és a korábban hitelből, gazdaságilag nem megalapozottan megvalósított beruházások pénzügyileg nehéz helyzetbe hozták.
Legfontosabb feladat a város működőképességének a fenntartása. Ezzel biztosítható, hogy az ország helyzetének javulásával, pályázati pénzek bevonásával, saját
lehetőségeink kihasználásával tudjuk azt
az alapot megteremteni, hogy a város intenzívebb fejlődési pályára álljon.
8. Az önkormányzat hivatalát minőségbiztosítási rendszerének megfelelően működtetjük a jegyző és irodavezetők
segítségével, az Európa Uniós pályázati munka projekt igényeinek megfelelően.
9. Törvényességet, jogszerűséget, gyakorlatiasságot, valamint a döntések nyilvánosságát ígérjük az önkormányzat működtetésében!
10. Ígérjük temetőink rendezettebbé tételét, a gyakoribb hulladékszállítást, az önkormányzati utak folyamatos felújítását!
11. A közúti tömegközlekedéshez biztonságos buszváróöblöket, fedett buszvárókat szeretnénk kiépíteni, gondolva a
pusztaszikszói lakosokra is!
12. Ígérjük a közmunka program hatékonyabb kihasználását!
13. Kereskedelmi szolgáltatók letelepedési szándéka esetén helyileg elsődlegesen
az Északi városrészben gondolkodunk!
14. A szemétszállítási díj igazságosabbá tétele érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk.
15. A jelenleg megyei vízmű kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú
vízművagyonunk önkormányzati működtetésben tervezzük a következő ciklusban.
Szeretnénk ezzel elérni a vízdíjak 4 éves
befagyasztását!
16. Tudjuk, hogy a programunk megvalósításához az elhatározáson és az akaraton
túl anyagiak is szükségesek. Azzal is tisztában vagyunk, hogy még mindig nehéz
gazdasági és gazdálkodási évek várhatók.
Az önkormányzati pénzalapok rendelkezésre állásától függően továbbra is szükségük lesz az önzetlen támogatók (válalkozók) támogatására is, akiknek
anyagi helyzete ezt megengedi. Példamutatással azonban nekünk kell elöljárnunk,
ezért vállajuk, hogy az önkormányzati választott tisztviselők: polgármester,
alpolgármester járrandóságát a törvényi
minimun szinten határozzuk meg.

II. KISTÉRSÉGI
KAPCSOLATOK, MÉDIA
Füzesabony a kistérség központja. A
valós, vezető szerep kivívásához, fenntartásához koordináljuk, szakmailag irányítjuk a kistérségi feladatokat, a térségből induló kezdeményezéseket.
1. Tudomásul kell vennünk, hogy a város idegenforgalmi lehetőségei szűkek,
ezért inkább a kistérségi, testvérvárosi
kapcsolatokra kell koncentrálni. Ezek tágíthatnak a szűk lehetőségeken. Ami az
előző években jól működött, folytatni kívánjuk. Gondolunk itt a Kistérségi Fesztiválra, de folytatni szeretnénk a Városi
Könyvtár és Közösségi Ház 2005-ben létrehozott kezdeményezését, hogy a Kultúra Napját kistérségi szinten ünnepeljük,
ahol nem csak a kultúra munkásait, de a
kistérségben a kultúrát legelkötelezettebben támogató polgármestereket, vállalkozókat is díjaznánk.
2. Vissza kell adni a régi fényét a kultúra intézményeinek! Újra arra kell törekedni, hogy mind a Városi Könyvtár, mind a
Helytörténeti Kiállítóhely elfoglalhassa
régi helyét a város lakói életében, s kerüljenek vissza a megye elismert intézményei
sorába. Ezt nem biztos, hogy személycserékkel, de megkövetelt szakmai hozzáértéssel és sok-sok munkával el kell érni!
3. A helyi közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel kistérségi
együttműködésben megvalósuló programokat szervezünk. A településen illetve
a kistérségben működő amatőr művészeti
csoportoknak, alkotóknak bemutatkozási
lehetőséget teremtünk.
4. Támogatni kívánjuk azokat a kiscsoportokat, amelyek őrzik a város és az
ország népi hagyományait. Elősegítjük,
hogy a roma kisebbség is megmutathassa
saját hagyományait, kultúráját.
5. Szeretnénk tovább fejleszteni a Füzes Fesztivál több éves hagyományát, bevonva a város intézményeit, nyugdíjasait.
6. Folytatni szeretnénk a városi újság
megjelentetését, amely a város életéről
szólna, a képviselők mellett a civilek aktívabb bevonásával.
7. Meg kell vizsgálni, hogy a Városi
Televízió hogyan működhet gazdaságosan, szükséges-e, hogy 100 %-os tulajdona legyen az önkormányzatnak. A városi
tv és az önkormányzat lapja ne politikai
szócső, propaganda színtere legyen, hanem a semleges tájékoztatás eszköze.
8. A fuzesabony.hu honlap továbbfejlesztését támogatjuk. Szeretnénk, ha minden információ felkerülne, mert egyik
legfőbb elvünk a teljes nyilvánosság.
9. A fejlesztési forrásokat nagyrészt pályázat útján képzeljük el, a pályázatfigyelést és írást az intézmények egyik fontos
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feladatának is tekintjük az önkormányzati
szakapparátus mellett.
Turizmusfejlesztési elképzelések anyagi lehetőségek esetén:
Füzesabonyban a turizmus beindítását
szinte a nulláról kell kezdeni. Szükséges
lenne Füzesabonyt bevonni Heves –megye turisztikai térképére, amelyhez színvonalas programokra országos, de legalább a
régió szintjén reklámozott rendezvényekre, turisztikai attrakcióra lenne szükség,
amelyhez lehetőség szerint pályázaton forrást is lehet elnyerni. Elképzeléseink szerint kellene egy városnapot tartani / lehetőség szerint 2 naposat/ amelyet évente ismételni lehetne ugyanazon időpontban. A városnap kulturális programját az itt élők igényeinek megfelelően, minden korosztály
számára az anyagi lehetőségekhez mérten
népszerű művészek zenekarok bevonásával kellene megrendezni. Ennek helyszíne a sportpálya vagy a városközpont lenne.
A városnak be kellene kapcsolódni
olyan nagy népszerűségű és érdeklődést
kiváltó, máshol sikeres rendezvényekbe,
mint pl. kutyakiállítás és vásár, lovasbemutatók, veteránautó bemutatók amelyek
megrendezésével a városunk ismertségét
tovább lehetne fokozni. A rendezvények
lebonyolításához a városban szükség lenne kiadó szálláshelyekre, vendégházakra
viszont a jelenlegi nulla lehetőségek miatt
ezt senki nem vállalja, vállalta, pedig a turizmus munkahelyeket teremtene és bevételt hozna a városnak. Véleményünk szerint a Tisza-tó, Eger és a termálfürdők közelségét kihasználva színvonalas rendezvényekkel városunk is bevonható lenne a
megye turizmusába, de ehhez erre elkötelezett városvezetésre van szükség.
III. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
1. A szolgáltatók tevékenységének ös�szehangolásával, az országos programokhoz történő csatlakozással nagy hangsúlyt
kell helyezni a lakossági prevenciókra, a
szűrővizsgálatokra és a felvilágosításra.
2. Össze kívánjuk hangolni a gyógyszertári ügyeletet, s elérni, hogy a telepen
is legyen ügyelet.
3. Szeretnénk javítani a betegellátás
szervezettségét informatikai kapcsolatokkal. Egyrészt a háziorvosok között (betegátadás), másrészt a háziorvosok és az
ügyelet, valamint az Egészségügyi Központ között.
4. Egy település szociálpolitikáját meghatározza, hogy teljesülnek a jogszabályok
által előírt jogok és kötelezettségek, a meglévő szociális ellátások és azok minősége
megfelel-e a lakosság szükségleteinek, s a
lakosság ellátásra vonatkozó igényei összhangban vannak-e az önkormányzat anyagi lehetőségeivel. A szociális ellátás feladatainak sikeres megoldásához szoros
együttműködésre van szükség az önkormányzat, a civilszervezetek és az esetleges
befektetők között. Támogatjuk ezen területen a magánvállalkozások szerepvállalását. Együttműködési megállapodással a
feladatokba bevonhatók a Magyar Vöröskereszt és más civilszervezetek.
2010. SZEPTEMBER 3.

5. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására
és helyzetének javítására hosszú távú program szükséges. Képzőprogramokat, kultúra és hagyományok közös megismerését,
tehetséges fiatalok felkutatását, szakképzettség megszerzését tartjuk fontosnak.
6. Egészségügyi szakellátás: A telepi városrész centrumában megfelelő infrastruktúrával, kiszolgáló helyiségekkel
rendelkező, új orvosi rendelőt, fogászati
szakrendelést szeretnénk beindítani.
Időskorúakkal való törődés
A város időskorú lakosságának növekedése fokozottabb megbecsülést, gondoskodást igényel. Ennek érdekében:
1. A szociális alapszolgáltatások
teljeskörű hozzáférésével kell biztosítani, az idősek klubját a házi segítségnyújtást, betegápolást, az idős emberek életviteli nehézségeinek megoldását. Fontos,
hogy ezek a szolgáltatások személyre szabottan, alacsony térítési díjjal, vagy térítés nélkül legyenek igénybe vehetőek.
2. Az idősek bentlakásos otthona kialakítását, a magántőke bevonásával fontolóra kell venni a következő 4 évben.
IV. NEVELÉS-OKTATÁS
Füzesabony a 2. évezredfordulóra infrastruktúrája és fejlett intézményhálózata
révén vált várossá. Szeretnénk visszaállítani az utóbbi években folyamatos átszervezéseket, személycseréket elszenvedő
intézményeink színvonalát, meg kívánjuk
erősíteni azokat.
A jól működő intézmények feltétele a példamutató intézményvezetés. Szeretnénk elérni, hogy intézményeink élére szakmai alkalmasság, emberi kvalitás
alapján kerüljenek nyilvános pályáztatással intézményvezetők, akik partnerkapcsolataikban és az önkormányzat felé is
megfelelő szakmai érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek.
A pedagógus munka nem szűnik meg
az iskolai tanítással. Elvárjuk a rendezvényeink rendszeres látogatást, a szervezőmunkát, a lebonyolításban való részvételt szükség esetén. A jól teljesítő, az önkormányzat és a civil közélet felé nyitott
régi intézményi dolgozóinknak létbiztonságot ígérünk.
Az utóbbi évtizedekben olyan társadalmi folyamatok zajlottak le hazánkban, amelyek szükségessé teszik az iskolai munka és a pedagógus szerepének átértékelését országosan és itt helyben is. A tanár az iskolában nem lehet többé csak ismeretközlő, ettől jóval fontosabb szerepet
kell, betöltsön: partnerré és segítő szakemberré kell válnia a tanulási folyamatban. Persze ehhez az szükséges, hogy legyen kin segítenie a tanárnak. Ha az elmúlt
időszakban jellemző tendencia érvényesül
a továbbiakban is, néhány éven belül jelentős számú kisgyermek kezdi meg az iskolát
a lakóhelyétől, Füzesabonytól távolabb. Ez
automatikusan azt a tényt generálja, hogy a
kisgyermekes családok előbb vagy utóbb,
de a választott jó hírűnek ítélt oktatási intézmény közelébe költöznek. Vagyis a lakosságszám is csökkenhet. Nem beszélve

arról a tényről, hogy az egyre népszerűtlenebb iskolákban csökken a gyermeklétszám, ami magával vonja a pedagógus-elbocsátásokat. Ezeket együtt, közösen meg
kell akadályoznunk! Ebben a munkában
partnernek kell lennie a pedagógusnak, a
diákoknak és a szülőknek is!
A toleráns, elfogadó attitűd, a „másság” tisztelete, a tehetségek megbecsülése elsősorban szülői és iskolai mintákon
keresztül sajátítható el. Olyan intézményekre van szükségünk, ahol ezek az elvek érvényesülnek! Az ilyen típusú közoktatási intézményeket nem meg kell keresni más településen, hanem ilyenné kell
tenni a füzesabonyiakat!
Muszáj, hogy megállítsuk a kisiskolások elvándorlását Füzesabonyból, hiszen
helyben kell biztosítanunk mindenki számára az igényes, innovatív/megújuló pedagógiai módszertani kultúrán alapuló
nevelés-oktatást!
A gyerekek alapkészségei, képességei területén mutatkozó problémák egyre szélsőségesebben jelentkeznek az iskolákban. Füzesabonyban is az azonos évfolyamra járó tanulók közötti különbségek
kirívóan megnőttek.
Az iskolarendszer – országosan és
helyben is - jelenleg differenciálatlanul
kezeli ezt a problémát. Az örökölt és máig
szinte kizárólagos oktatási stílus és pedagógiai módszerek egy része alkalmatlanná vált a megnövekedett különbségekből
adódó pedagógiai problémák kezelésére,
megoldására. Megoldási út lehet a kompetencia alapú oktatás megvalósítása, természetesen megfelelő tudásanyaggal párosítva!
Mi az, amivel Füzesabonyban kezdeni
kellene az oktatás területén?
1. Mindenekelőtt a politikát ki kell irtani az oktatásból!
2. Megfelelő kompetenciákkal bíró pedagógusokat az intézményekbe! (Ne a politikai hovatartozás döntse el, hogy ki a jó
tanár, és ki nem!)
3. Megfelelő vezetői kompetenciákkal
rendelkező vezetőket az iskolák élére! A jó
közoktatási vezető ma menedzser szemléletű, megfelelően képes az intézményt „eladni”, és képes a kollégáit motiválni.
4. Felül kell vizsgálni a VIK hatékonyságát, a szervezet felépítettségét, vezetői
struktúráját.
5. Újító pedagógiai módszertanra törekvést kell sürgetni!
6. Eredményesen kell pályázatokon indulni!
7. Referenciaintézménnyé válás folyamatának kezdeményezését meg kell tenni!
8. A középfokú oktatás reformjára is
halaszthatatlanul szükség van: új szakképzési formák bevezetése indokolt!
(Fontos a hiányszakmákra képzés, együttműködve az iparkamarával.)
9. Az óvoda és iskola átmenetének hatékonyabb segítése elengedhetetlen!
10. Megfelelő, a szülők igényét is kielégítő képzésformák bevezetése vált
szükségessé annak érdekében, hogy az
első osztályos diákokat Füzesabonyban
iskoláztassák!
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11. Reform- és/vagy alternatív pedagógia osztály beindítása, felmérés után, ha
igény van rá.
12. Lehetőség szerint minimálisra kell
csökkenteni az intézményi áttanításokat,
hogy pedagógusaink aktív részesei lehessenek a törzsintézményük közösségi és
szakmai életének!
13. A pusztaszikszói, Füzesabonyban
tanuló általános iskolás gyermekek számára szeretnénk megoldani az utaztatást
az önkormányzat mikrobuszával.
V. KULTÚRA,
IFJÚSÁG, CIVIL SZFÉRA
A művelődés és a szabadidő hasznos eltöltésének széleskörű választási lehetőségét szeretnénk megteremteni Füzesabonyban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a település vonzóvá tételét a felnövekvő generáció számára. Azon munkálkodunk, hogy
szűkebb pátriánk megtartó erejét növeljük.
Füzesabony város népessége az időskorúak
irányába növekszik, ezért kiemelt szerepet
kell kapnia a jövő nemzedékével való foglalkozásnak is. Olyan színvonalas szórakozást, - annak helyszíneit – kell a városon belül kialakítani, ami idevonzza az ifjúságot.
1. Támogatni kívánjuk a város érdekében tevékenykedő, az önkormányzatot segítő civil szervezeteket, közösségeket. El szeretnénk érni, hogy közművelődési intézményeink a közösségi élet valódi központjai legyenek: művelődési ház,
városi könyvtár. A városi könyvtárban
eMagyarország Pontot működtetünk megfelelő végzettségű szakember irányításával.
2. Felkaroljuk a városunkra vonatkozó
helytörténeti, helyismereti munkát. Kiadványokban tesszük közkinccsé a gyűjtőmunka eredményeit. Kihasználjuk az informatikai eszközök lehetőségeit a nyilvánossá tételben.
3. A város kulturális életét kiállításokkal,
irodalmi és színházi műsorokkal, koncertekkel színesítjük, amelyben a cigány kulturális értékek is megismerhetővé válnak.
4. A gyermekek és a fiatalok részére rendszeres szabadidős foglalkozásokat
biztosítunk. Gondoskodunk arról, hogy a
középkorosztály – akik részére most semmiféle kikapcsolódási kínálat nincs – is
megtalálja a számára leginkább megfelelő kulturált szórakozási lehetőséget.
5. Egy programsorozat elindítását tervezzük, „Akikre büszkék vagyunk címmel”, ahol a helyi kulturális értékeket, és
alkotókat megismertetnénk, - amatőr illetve hivatásos művészek, akik Füzesabonyi kötődésűek.
6. Támogatjuk kis és nagyobb közösségeket megmozgató kulturális kezdeményezéseket, amelyek közösségformáló ereje révén közelebb hozná a két városrészt, illetve a település lakosságát.
VI. Sport
Az önkormányzatnak fel kell karolnia
az alulról jövő, tömegsort jellegű kezdeményezéseket. Meg kell találni azokat az
embereket, akik képesek motiválni a fiatalokat a rendszeres testedzésre, saját maguk példamutatásával képesek pozitív viszonyulást eredményezni.
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Az önkormányzat eddig nem igazán
használta ki a sport jellegű pályázatokat,
ebben is szeretnénk előrelépést.
1. A sportcsarnok demokratikus és és�szerű használatát kívánjuk megvalósítani, figyelembe véve az intézményi, városi
programok teremigényét is. A racionális
kihasználás mellett a csarnok bevételeinek növelése is célunk lehet.
2. Fontosnak tartanánk az óvodai testnevelés rendszerességét, játékos formában.
Labdajátékok, sorversenyek – arra hivatott
óvónőkkel. Az óvodai testnevelő OKJ-s
képzésen való részvételt intézményi és önkormányzati szinten is támogatnánk.
3. A Teleki Blanka Általános iskola udvarán távolugró gödör kialakítása, udvari
sporteszközök, játszótéri elemek beszerzése, felújítása.
4. A fiatalok sportolásának elősegítése,
az önszerveződés támogatása.

5. Városi versenyek megszervezése,
rendezése billiárd, darts, asztalitenisz –
igény esetén.
6. Városi szinten szeretnénk elérni a
sportrendezvények látogatásának népszerűsítését. Diákoknak 14 éves korig ingyenességet ajánlunk fel, 14 év felett a közép
és felsőfokú tanulmányok befejezéséig 50
%-os kedvezményt adnánk, mely a nyugdíjasokra is kiterjedne.
7. Lehetőségét látnánk a bajnoki mérkőzésekre bérletek bevezetésének is.
8. Ígérjük a telepen elkezdett úszómedence megépítésének befejezését, a sportpálya használói igényeknek megfelelő
nyitva tartását!
Szavazzák meg az Összefogás Füzesabonyért Egyesület oktatási programját
azzal, hogy képviselő-jelöltjeinket támogatják szavazataikkal! Gyermekeink jövője érdekében közös a felelősségünk!

Kedves füzesabonyi választópolgárok!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
polgármester- és képviselőjelöltjei

Választási Fórumot

tartanak a következő időpontokban:
2010. szeptember 16-án a
Teleki Blanka Általános Iskolában, 17 órától,
2010. szeptember 17-én a
Művelődési Ház nagytermében, 17 órától.
Mindkét rendezvényünkre szeretettel várjuk Önöket!
Jöjjenek el, hogy véleményt mondjanak, hogy nyíltan
beszéljünk programunkról, elképzeléseinkről!
Szeretnénk városunk jövőjét
- Önökkel, Önökért - együtt alakítani!
Várjuk bátorításukat, észrevételeiket, építő javaslataikat!
Városunk jövője, mindannyiunk közös jövője!
Elismerések a Polgárőrségnél

A Heves Megyei Polgárőrszövetséget az a megtiszteltetés érte, hogy 2010 júliusában az Országos Polgárőrnap rendezvény helyszínéül megyénk, egészen pontosan házunk tája, Poroszló került kijelölésre. Az eseményre természetesen Füzesabonyban is készültünk, igyekeztünk
hathatós segítséggel hozzájárulni a rendezvény sikeres lebonyolításához, és természetesen,
vártuk a találkozást polgárőr társainkkal. Jöttek
is Celldömölktől Nyírgelséig és Makótól (azért
nem Jeruzsálemig) Edelényig mindenhonnan autóval, busszal. Nem véletlenül szerepel Edelény
a felsorolásban, hisz a nyár elején az északi térségre szakadt árvíz károsultjainak több egyesület
végzett gyűjtést, amely pénzbeli segítséget ezúttal adta át a rászoruló polgárőröknek az egyesület elnöke, Dr Túros András. Nekünk is jóleső érzés volt, amikor az elismerésekre és kitüntetésekre került a sor, hiszen kétszer is hallhattuk Füzesabony nevét. Farkas László tagtársunk (képünkön
– a szerk.), aki a falusi rész elnökhelyettese, az
Országos Egyesület Polgárőr Érdemkeresztet arany fokozatát vehette át, míg Rajna Kálmán, a
kistérség polgárőr vezetője pedig eddigi munkásságának elismeréséül belügyminisztériumi elismerésben részesült. Mindkét kitüntettetnek, szívből gratulálunk!
Csepregi Péter
Füzesabonyi Polgárőr Egyesület
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AZ ÖFE JELÖLTJEINEK BEMUTATKOZÁSA
GULYÁS LÁSZLÓ
polgármester-jelölt
1948. szeptember
21-én születtem Füzesabonyban. Felmenőim
mindkét ágon füzesabonyiak. Az általános
iskolát Füzesabonyban, a középiskolai tanulmányaimat a budapesti Fáy András Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem, ahol egyidejűleg szerszámkészítő lakatos végzettséget is szereztem.
Első munkahelyem 1968-től a Fegyver és
Gázkészülékek Gyára volt Budapesten. 196871 febr. között a határőrség országos parancsnokságán teljesítettem katonai szolgálatot.
1972-ben nősültem, azóta feleségemmel Füzesabonyban élünk. 2 felnőtt, önálló családdal rendelkező gyermekünk van, Judit és László.
A tanácsi közigazgatás apparátusában 1972től dolgozom, 1983-ban az Államigazgatási
Főiskola igazgatásszervezői szakán szereztem
diplomát. A Füzesabonyi Nagyközségi Tanácsnál, a Füzesabonyi Járási Tanácsnál majd a Füzesabonyi Járási Hivatalnál és önkormányzatnál a hivatali ranglétra minden fokán szereztem
gyakorlatot.
Időközben, 7 évig (1990-97) Szihalom önkormányzatának jegyzője is voltam, majd
1997-től újra Füzesabony város szolgálatába
álltam és nyugdíjba vonulásomig, mint polgármester tevékenykedtem. 2002-ben országgyűlési képviselővé választottak, majd 2006-ban
saját elhatározásból az országgyűlési képviselőséget és a polgármesterséget is abbahagytam,
nem indultam. 4 év óta nyugdíjasként veszek
részt a város közéletében. Településünk jelenlegi helyzetét látva kötelességemnek érzem, hogy
újra felajánljam tapasztalataimat, szakmai tudásomat Füzesabonynak!
WENCZEL ÁRPÁD
képviselő-jelölt
Lassan már 50 éve,
szinte születésemtől
Füzesabonyban élek.
Két gyermekem van,
Ádám középiskolás,
és hasonlóan hozzám
nagyon szereti a zenét. Dávid általános iskolás, és 13 éves kora
ellenére egyre intenzívebben érdeklődik a pénzügyek rejtelmes világa felé - talán ez sem véletlen? Ők ketten a
számomra legfontosabbak, éppen ezért a lehető legtöbb időt töltjük el együtt. Eddigi munkásságom tekintetében mezőgazdasági szervező üzemmérnöki diplomám megszerzése után
hamarosan pénzügyi területen, azon belül is
biztosítási – befektetési vonalon helyezkedtem
el, és már több mint 25 éve elsődlegesen ezen
a pályán tevékenykedek. 12 évig – 3 cikluson
át - Füzesabony Város Önkormányzatának képviselője voltam, ahol a Pénzügyi Bizottság vezetésén túl a Közbeszerzési- és a Sport– és Szabadidő Bizottságban dolgoztam. 2006 őszétől - látva az akkor felálló új városvezetés okozta
megosztottságot, félelmet, rombolást és bizony2010. SZEPTEMBER 3.

talanságot – hasonló gondolkodású, Füzesabonyért önzetlenül tenni akaró, párton kívüli barátaimmal 11-en megalapítottuk az Összefogás
Füzesabonyért Egyesületet (ÖFE). Ennek elnökeként, és a Füzes Krónika felelős szerkesztőjeként a mellettem álló lelkes kis csapat segítségével immáron civilként folytattam a városunkért,
és az itt élőkért végzett „szolgálatomat” - azt az
utat, amit közszereplőként már sok-sok évvel
korábban elkezdtem, igaz, kicsit más formában.
Mindig arra törekedtem - hogy munkám során
a településünkön élők többségének érdekeit képviseljem, ugyanakkor a város gazdálkodásának
stabilitásáért, fejlődéséért, és a lakosság anyagi- és létbiztonságáért lehetőségeimhez mérten a
legtöbbet megtegyem!
Felháborító, és ugyanakkor kétségbe ejtő
számomra az, ami az elmúlt 4 évben - Füzesabonyban - történt! Az uszoda beruházás meghiúsítása révén a város „még jelenlegi vezetői”
több mint 600 millió forinttal károsították meg
Füzesabonyt! Úgy gondolom, ez megbocsájthatatlan bűn volt részükről! De az is elítélendő véleményem szerint, ahogy polgármester asszony
és „díszes csapata” esetenként - hatalmukkal
visszaélve, hűséges pártkatonaként - megaláztak, félelemben tartottak, kilátástalan helyzetbe sodortak, embereket - családokat, megszüntettek, illetve átszerveztek intézményeket (pl. a
könyvtár) sokmilliós végkielégítések, és a szakmai munka visszaesése árán. Ráadásul ezt még
megfejelték az 1 milliárd forintos hitel felvételével, átgondolatlan, nyertes pályázatok híján
teljes mértékben saját erős néhány beruházással. A teljesség igénye nélkül felsorolt hibáik,
és a napvilágot látott botrányok révén sikerült
lejáratniuk, és nagyon nehéz helyzetbe sodorniuk Füzesabonyt!
Kezdettől sejthető volt az, ami mára, a ciklus végére beigazolódott, miszerint sürgősen le
kell váltani az elégtelenre vizsgázott városvezetést, és olyan pártoktól független polgármestert,
és képviselőket kell megválasztani október 3-án,
akik szakmai múltjuk, és felkészültségük révén
eséllyel indulhatnak a településünk megmentéséért folytatott harcban! A hosszú évek során
szerzett pénzügyi - és önkormányzati tapasztalataimra is támaszkodva, ebben a nehéz, de ugyanakkor nemes feladatban szeretnék aktívan részt
venni önkormányzati képviselőként, amennyiben szavazataikkal megtisztelnek Önök, Füzesabony választó polgárai!
MÁRKUS RÓBERT ZSOLT
képviselő-jelölt
Születésemtől fogva
Füzesabonyban
élek, noha soha nem
dolgoztam még városomban főállásban. Tevékenykedtem pedagógusként, iskolaigazgatóként többcélú közoktatási intézményben, igazgattam már
középiskolát, valamint oktattam Zsámbékon
és Vácott a főiskolán. Egy évtizeden át a Rádió Eger szerkesztő-műsorvezetője voltam. Az
önkormányzatiság sem idegen számomra, egy
kistelepülésen egy ciklust végigvittem képviselőként, valamint a Kulturális és Oktatási Bi-

zottság elnöke voltam. Nagy világutazó vagyok és a médiával való foglalkozás, valamint
különböző rendezvényeken műsorvezetés tölti
ki a szabadidőm nagy részét. A rohanó világban klinikai szakpszichológus feleségem és 2,5
éves kisfiam jelentik a biztos támaszt, a nyugalmat. Magyar szakos általános- és középiskolai
tanár vagyok, szociálpedagógus, pályaorientációs tanácsadó tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, okleveles szociálpolitikus, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő, szakvizsgázott pedagógiai szakértő. Elkötelezett híve vagyok a modern pedagógiai irányzatoknak, a
kompetencia alapú oktatásnak. Képzett pályázati folyamattanácsadó és szövegértés-szövegalkotás tekintetében mentor és pedagógus-továbbképző vagyok. Általános iskolai és középiskolai magyar szakos pedagógusoknak adok
tanácsot a pedagógiai kultúrájuk megújításával kapcsolatban. Jelenleg a Heves Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézményben dolgozom, mint pedagógiai szakértő, és egy EU-s
pályázatnak köszönhetően, mint regionális projektiroda-vezető. Szerepelek az Országos Közoktatási Szakértői Névjegyzéken. Az országban
számtalan óvoda, általános-és középiskola pedagógiai programját bíráltam el, minősítettem.
Alapító tagja vagyok az ÖFE-nek, kezdettől
fogva alelnöke is. Éveken keresztül szervezetem sokak számára remek kikapcsolódást nyújtó irodalmi, zenés kávéházi produkciókat. Aktív szervezője, lebonyolítója vagyok a Füzes
Fesztiváloknak.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal,
úgy nem megélhetési helyi politikus szeretnék
lenni, hanem a lakosság érdekeit képviselő, elsősorban városunk oktatási helyzetének javításán dolgozó szakember. A füzesabonyi közoktatási intézmények jó hírének visszaállítása lesz
a fő célkitűzésem. Mélységesen felháborított
az, ahogyan az elmúlt ciklusban bántak a pedagógusokkal, ahogyan tönkretették a közoktatási intézményeinket. Minden állampolgár megérdemli, hogy minőségi oktatásban részesüljön, attól függetlenül, hogy Füzesabonyban lakik, vagy Budán. Vallom, hogy megfelelő kompetenciákkal bíró pedagógusokat kell alkalmazni a közoktatási intézményekben! (Ne a politikai hovatartozás döntse el, hogy ki a jó pedagógus, és ki nem!) Meggyőződésem, hogy megfelelő vezetői kompetenciákkal rendelkező vezetők kellenek az intézmények élére. A jó közoktatási vezető ma menedzser szemléletű, amire
igen nagy szükség van a versenyhelyzetet élő,
piacosított oktatás idején. Vallom, hogy felül
kell vizsgálni a VIK hatékonyságát, a szervezet felépítettségét, vezetői struktúráját. A középfokú oktatás reformjára is azonnali szükség van: új szakképzési formákat kell bevezetni, amelyek összhangban vannak a hiányszakmákkal! Ennek érdekében szoros együttműködést sürgetnék az iparkamarával. Az óvoda és
iskola átmenetének hatékonyabb segítésére van
szükségünk! Megfelelő, a szülők igényét is kielégítő képzésformák bevezetése szükséges annak érdekében, hogy az első osztályos diákokat
Füzesabonyban iskoláztassák. Ha a megoldás a
helyben maradásra a reform- és/vagy alternatív pedagógia osztály beindítása, akkor azt kell
megtennünk! Részletesebb szakmai programom olvasható az ÖFE honlapján. Őszin5

te hitvallásom: nem pártpolitikusok kellenek a városvezetésbe, hanem igazán tenni tudó
és tenni akaró aktív szakemberek.
Választott mottóm (a Padlás c. musical
egyik betétdalából): „…Nekem itt van dolgom,
nekem itt vannak álmaim…”
Kérem, segítsék szavazataikkal a füzesabonyi közoktatás rangjának visszaállítását,
a kulturális élet fellendítését gyermekeinkért,
mindannyiunkért, Füzesabonyért!
SZEKERES JÁNOSNÉ
képviselő-jelölt
37 éve élek Füzesabonyban. Az akkor
közel 500 főt foglalkoztató Füzesabonyi
Állami Gazdaság ajánlott állást és szolgálati
lakást Pusztaszikszón
a férjemnek. Így természetes volt, hogy a gyes
lejárta után én is ott helyezkedtem el. Néhány év után férjemet kinevezték a szakosított sertés telep élére. Ő még a
mai napig is ott dolgozik, csak a munkáltatója
lett más. Én munka mellett mérlegképes könyvelői vizsgát tettem, és többfajta adminisztratív munkakörben dolgoztam. Közben felépítettük családi házunkat, így most már a Temető út 72 szám alatt lakunk. Két fiúgyermekünk
van, Csaba 38 éves gépkocsivezető. Péter 35
éves, nyomdász a Pikopak ZRT-nél. Mindkettő első munkahelyén, munkatársaiktól és vezetőiktől megbecsülve dolgozik. Van két kis menyem, akik három aranyos unokával tették teljessé életemet, életünket.
Miután az állami gazdaságot privatizálták, én
is eljöttem, magam mögött hagyva 25 szép évet,
sok kedves kollégát, valamit, amit biztonságnak
neveznék. Közben dolgoztam 3 évig a Füzesabonyi Művelődési Központban. Sajnos tudom azt
is, milyen munkanélkülinek lenni. Jelenleg a piactéren lévő papír–írószer boltomat csinálom, és
élem a kisvállalkozók nem könnyű életét.
Ha az önök segítségével képviselő lehetek,
szeretnék a vállalkozók szószolója lenni. Helyzetbe hozni a vállalkozókat, hogy minél több
munkahelyet létesítsenek, hogy kevesebb legyen a munkanélküli. Harcolni fogok, hogy a
legendás 1 milliárd forint maradványát munkahelyteremtésre és pályázatok önrészeként lehessen csak költeni.
Fontosnak tartom, hogy a választónak ne
csak arra legyen joga, hogy választhasson, hanem arra is, hogy a választási ígéreteket számon
kérhesse. A nagyobb döntések előtt pódiumbeszélgetésen kérdezzék meg a városlakókat, mi a
véleményük az aktualitásokról. Akik ismernek
engem, tudják rólam, hogy egy egyszerű ember
vagyok, akitől távol áll a hazugság és a képmutatás. Az előző négy évben az ÖFE alapító tagjaként minden rendelkezésemre álló eszközzel
harcoltam. Volt mikor mesébe kellett foglalnom
a városban történt felháborító dolgokat, mert a
hatalom és a pénz a polgármester asszonyék kezében volt, és ők ezt gyalázkodásra és a városi
kassza kiürítésére is felhasználták.
Azért jelentkeztem képviselőnek, hogy most
már nyíltan képviselhessem a városlakók érdekeit, Önökhöz közel, Önökért! Csak a városlakók összefogása tudja leváltani a jelenlegi vezetést. Fogjunk össze. Irányítsuk együtt a várost, mindenki megelégedésére.
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JUHÁSZ JÓZSEF
képviselő-jelölt
44 éves vagyok, 17
éve élek Füzesabonyban. Az ŐFE alapító
tagjai közé tartozom. 2
gyermekem van, Bianka lányom most kezdi
a középiskolát. Füzesabonyban, Zsófia pedig az általános iskola
2. osztályba lép. Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végeztem, dolgoztam több mezőgazdasági üzemben, az államigazgatásban és az OTP Banknál több területen
is. Hat évig az OTP Bank füzesabonyi fiókját
vezettem. Jó kapcsolatot alakítottam ki a város lakosságával, ezért talán nem vagyok ismeretlen a füzesabonyi embereknek. Mindig igyekeztem a lehetőségeinkhez képest segíteni a helyi beruházásokat, vállalkozásokat, de részt vettem Füzesabony szennyvízberuházásának zökkenőmentes banki lebonyolításában is. Jelenleg falusi turizmussal foglalkozom a Tisza-tónál. Szeretném, ha Füzesabonyban a képviselő
munka visszakapná azt a rangját, hogy a testület tagjait nem pártjuk miatt, hanem szakértelmük, tudásuk, elhivatottságuk alapján választaná meg Füzesabony lakossága. A képviselői
munka nem egy párt érdekeiről kell, hogy szóljon, hanem a város fejlesztéséről, fejlődéséről,
az itt élő emberek legyen fiatal - idős megelégedésére. Több elhibázott döntést nem bír el Füzesabony költségvetése, ne adjunk erre lehetőséget a jelenlegi vezetésnek! Én és az ÖFE tagjai pártoktól függetlenül Füzesabonyért szeretnénk dolgozni, amennyiben a Tisztelt Választópolgároktól erre megkapjuk a lehetőséget.
NAGYNÉ VÁRADI ANNA
képviselő-jelölt
Mottó: „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.” (Goethe)
Nagyné
Váradi
Anna vagyok, 56
éves, 30 éve élek Füzesabonyban. A biztos, harmonikus családi háttér biztosította
és biztosítja számomra, hogy aktív közéleti szereplést vállaljak.
Férjem Nagy László a MÁV-nál logisztikai területen vezető beosztásban dolgozott, felelős vezetőként ő irányította Füzesabony állomás vágányhálózatának átépítését: néhány hónapja nyugdíjas. Egy 28 éves gyermekünk van,
aki hegedűművész, a Debreceni Filharmonikus
Zenekarnál dolgozik.
Az élethosszigtartó tanulás híve vagyok: első
diplomám az egri főiskolán szereztem népművelő-könyvtár szakon, majd a kaposvári főiskolán romológus szakon kaptam újabb diplomát.
Ezt követően művelődési menedzser képesítést
szereztem, valamint beszéd és kommunikációs
iskolát végeztem és mikrofon engedélyt szereztem a Magyar Rádióban, amelynek több mint 10
éve külső munkatársa vagyok. Ezen túlmenően
több OKJ-s képzést is sikerrel elvégeztem.
A megyében élők több évtizeden keresztül
olvashatták írásaimat a megyei napilapban.

Több mint 30 éve dolgozom közművelődési területen –29 évig a Megyei Művelődési
Központban, jelenleg a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménynél – számtalan rangos esemény, konferencia, rendezvény ötletgazdája, rendezője. Az országban egyedülálló
rendezvényeim: Országos Nyugdíjas Színjátszó találkozó, Országos Népviseleti Konferencia és Divatbemutató, amely méltán vívta ki a
szakma elismerését. Folyamatosan igyekszem
új-és új dolgokat kitalálni: így született meg a
Népviseleti Divatbemutató ötlete közel 10 éve,
amely Egerben került elsőként megrendezésre. Az én ötletem és programom mások is követték az országban és ennek nyomán szerveznek többek között Divatbemutatót Budapesten
a Budai Várban. Elsők között szerveztem hátrányos helyzetű gyermekek részére közművelődési tábort, valamint hagyományőrző találkozókat. Ezeknek a programoknak, rendezvényeknek a szükségességét, sikerét legjobban az
igazolja, hogy mások is átvették és ki-ki a saját megyéjében, városában, településén igyekszik hasonlót szervezni.
A megyében számtalan kulturális esemény
megszervezésében, lebonyolításában részt vettem. Jó kapcsolatot építettem ki közművelődési szakemberekkel, nyugdíjas klubokkal, civil
szervezetekkel. Szervezőként és műsorvezetőként közreműködöm hosszú évek óta, az Idősek
Világnapján Egerben a Körcsarnokban rendezett ünnepségen. Szakmai folyóiratokban rendszeresen jelennek meg publikációim.
Több országos illetve megyei civil szervezet tisztségviselőjeként is tevékenykedem hos�szú évek óta. A Heves Megyei Népművészeti Egyesületnek évtizedek óta titkára illetve alelnöke vagyok.
A megyében minden korosztálynak szerveztem már tartalmas kikapcsolódást: kiállítást, játszóházat, táncházat, tábort, vers- és prózamondó
versenyeket, könnyűzenei és komolyzenei hangversenyeket, stb. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatom, valamint aktív közéleti tevékenységem szeretném Füzesabonyban is kamatoztatni
és kulturális pezsgést hozni a város életében.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, kérem
szavazzanak rám, hogy bebizonyítsam: jól
döntöttek!
SIPOS ATTILA
képviselő-jelölt
1972. szept. 21-én
születtem Egerben. Az
egri Gép –és Műszeripari Szakközépiskolában érettségiztem,
majd az Eszterházy
Károly Tanárképző
Főiskolán szereztem
történelemtanári – művelődésszervező diplomát. 1995-2007 között a Füzesabonyi Városi Könyvtárban dolgoztam, mint helyismereti
könyvtáros, majd, mint igazgató, örök hivatásnak tekintve munkámat.
Helyismereti könyvtárosként intenzíven bekapcsolódtam a településre vonatkozó emlékek
gyűjtésébe, történelmi és kulturális kiadványok szerkesztésébe. A könyvtár égisze alatt kialakítottunk egy tekintélyes helyismereti gyűjteményt, kiadványaink jelentek meg, melyek
szerkesztője, írója voltam. A megyei elektroni2010. SZEPTEMBER 3.

kus könyvtárban is megtalálható szakdolgozatom összegzi ezt a munkát. 2000-ben informatika szakosítású könyvtárosi diplomát szereztem.
1999-2007 között az Európai Unió megyei
Europe Direct városi kontaktja voltam, munkám
elismeréseként brüsszeli tanulmányúton is részt
vehettem, közben Európai Uniós pályázatíró tanfolyamot végeztem. Diákéveim alatt hobbiként
nyaranta a térség régészeti lelőhelyeinek feltárásain is dolgoztam, máig is jó kapcsolatot ápolva
a Dobó István Vármúzeum munkatársaival.
Megyei monográfiák, első egri diáklapok
szerkesztésében is részt vettem, évekig megyei
napilapok tudósítója voltam, rendszeresen írtam a Füzesabonyi Híradóba. Talán nem kell
szégyenkeznem, ha kiscsoportokkal, közösségi, civil élettel kapcsolatos szervezési munkámat említem. Jelenleg is elnöke vagyok a Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési
Egyesületnek, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezetének. Évekig voltam a Magyar Eszperantó Szövetség Heves megyei csoportjának ifjúsági titkára, mely után tiszteletbeli örökös tagsági címet kaptam. Az elmúlt
években a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjaként is tevékenykedtem.
Számtalan intézményi, városi rendezvény
lebonyolítója, segítője lehettem az elmúlt 15
évben. Ötletgazdaként büszke vagyok a főutcai
millenniumi emlékműre, az EU csatlakozáskor
állított EU városfára. Ha alkalom adódott, részt
vettem közterület-szépítési akciókban, szemétszedésben, járdaépítésben, a Legek Napja lebonyolításában.
Az információs társadalom szellemiségében kezdeményezője és kialakítója voltam a füzesabonyi könyvtári és a mezőtárkányi
eMagyarország Információs Pontoknak. ECDL
Full és Információs Társadalmi Tanácsadó végzettségem is van.
Fontosnak tartom, hogy minden közéleti tevékenységem a képviselői munkán kívül társadalmi munkában, ingyen végeztem és végzem.
Jelenleg a mezőtárkányi Általános Művelődési Központ közművelődési igazgatóhelyetteseként dolgozok, mint történelemtanár és művelődési ház vezető. A folyamatos kihívás igényével idén egyetemi mestertanári diplomát is
szereztem történelemből.
38 évesen 3 önkormányzati ciklus áll mögöttem. Az elmúlt küzdelmes években rengeteg emberi, politikai, és szakmai, közigazgatással kapcsolatos tapasztalatra tettem szert. Szinte
minden önkormányzati bizottságban dolgoztam
már, (mint tag és mint elnök) sokféle beállítottságú, felkészültségű és mentalitású személlyel. Az
önkormányzatok országosan jellemző leszűkült
mozgástere miatt a gyakorlatias gondolkodást és
folyamatos kompromisszum-keresést tartom a
képviselői munka legfőbb erényének.
Gulyás László és az Összefogás Füzesabonyért Egyesület felkérésére vállaltam az újabb
képviselői jelöltséget, bízva abban, hogy ös�szefogással és jó csapattal sikerül a társadalmi
megbékélés útjára vezetni városunkat, ahol a
szakmai munkának újra értéke lesz!
2001-ben kötöttem házasságot, feleségem a
Teleki B. Általános Iskola szakvizsgázott pedagógusa. Boldog családi életünket 2003-ban született Gréta lányunk teljesítette ki, akit a sikeres szakmai munkám mellett életem fő művének tartok!
2010. SZEPTEMBER 3.

TAKÁCSNÉ SZIGETI ILONA
képviselő-jelölt
Takácsné Szigeti
Ilona vagyok, 52 éves,
házas, három felnőtt
gyermek édesanyja. A
férjem testnevelő tanár Mezőtárkányban.
A fiam Péter, szociológus, Budapesten
él. Idősebbik lányom
Iluska, informatikuskönyvtáros – történelem szakos tanári végzettséggel rendelkezik, még nem sikerült ezen a pályán elhelyezkednie, Egerben dolgozik. Vera, a Debreceni Egyetem építőmérnöki karán lesz az ősztől
másodéves hallgató.
A pályámat tanítóként kezdtem és 22 évig
gyakoroltam ezt a hivatást. Rendkívül izgalmas és örömteli tevékenység volt számomra a kisiskolások nevelése, oktatása. Abban a
szerencsében volt részem, hogy tanítványaim
nagytöbbsége éhezte a tudást, szorgalmas, kötelességtudó diák volt. Azok a gyerekek, akik
magukkal hozták az iskolába otthoni gondjaikat, problémáikat, láthatóan nehezebben fejlődtek, segítségre szorultak. Segíteni szerettem volna, hiszen mindenkinek joga van a felhőtlen gyermekkorhoz, de sokszor tehetetlennek éreztem magam. Tudtam, a jóakarat tudás
nélkül keveset ér, ezért felnőtt fejjel új szakmát tanultam: a szociális segítést. A PPKE-en
szociális menedzseri képesítést, a Pécsi Tudomány Egyetemen az idősellátás terén szereztem szociális szakvizsgát, majd a KGE Bölcsésztudományi karán avattak okleveles pszichológussá. A szociális munka több területén
dolgoztam beosztottként és vezettem a város
szociális alapellátásait a Szociális Szolgáltató
Központ megszűnéséig.
Jelenleg a szociális szakellátás területén, a
HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonában látom el az igazgatói teendőket, ahol
350 lakónak biztosítunk kollégáimmal otthont és teljes körű ápolást, gondozást. Az intézményben közel 150 munkavállaló dolgozik.
Az éves költségvetése pedig eléri a félmilliárd
forintot, Így az intézményi gazdálkodás területén is rendelkezem tapasztalattal.
Számomra mégis legfontosabb a CSALÁD. A család biztonsága, megélhetése. A
gyerekek jövője, a szülők példamutatása. Tudom, hazánkban a nők kevés eséllyel indulnak
a választásokon. Sokan nehezen tudják elfogadni, hogy mi nők, édesanyák, tanító nénik,
orvosnők és még sorolhatnám, tudunk tenni a
közösségért. Tapasztalatom szerint a nők töltötték meg élettel, szervezték meg tevékenységét a VADLIBÁK nagycsaládos egyesületnek, melynek ma is tagja vagyok. A kulturális
csoportok tagjainak nagyobbik része nő, anya.
Túl az anyaság szerepén és az otthon melegének megteremtésén, hiszem, hogy tudásommal és tenni akarásommal, hozzá tudok járulni Füzesabony város fejlődéséhez. Szeretném
Önöknek felajánlani szakértelmemet és becsületes munkámat. Számomra megtisztelő, hogy
2010-ben az ÖFE képviselőnek jelöl a helyhatósági választáson. Köszönöm a bizalmat
mindazoknak, akik ajánló szelvényüket nekem
adták, és rám szavaznak október 3-án. Választás, a változásért!

TÓTH BENEDEK
képviselő-jelölt
Tóth
Benedek
vagyok, nős, 61
éves. 2 édes és 1 nevelt gyermek apja.
Feleségem első házasságából 1 fiúgyermeket és 2 saját gyermeket neveltünk fel feleségemmel.
Mindhárom gyermekünk Budapesten
él sajnálatunkra. István részéről egy 1,5
éves kislány unokánk van.
Mindkét lányunk Szombathelyen végezte főiskolai tanulmányait. Zsuzsa tanítói és testnevelői, míg Tímea kommunikáció és újságírói szakon végzett.
Technikumi végzettségem van. 1967től 1988-ig a Mátravidéki Fémgyárban
dolgoztam. 1988 után árufuvarozóként,
önálló méhészként, munkanélküliként kerestem a megélhetést. Végül a helyi Pszichiátriai Otthonban műszaki vezetőként
dolgoztam 4,5 éven át.
Jelenleg rokkantnyugdíjasok életét
élem, méhészkedem.
1982-ben elvégeztem az egri főiskola által indított sportoktatói – edzői tanfolyamot. Azóta kisebb nagyobb megszakításokkal edzősködöm, tanítom a fiatalokat a kézilabdára.
A fiatalokkal való foglalkozás hívta
fel a figyelmem, hogy valamit tenni kell
azért, hogy a fiatalok ne menjenek el sem
tanulni, sem sportolni a környező városokba. Tenni szeretnék azért, hogy vonzóvá, élhetővé, vállalhatóvá váljon városunk. Tegyük olyanná fiataljaink életét,
hogy büszkén mondhassák: Füzesabonyban tanulok, sportolok, élek.
Megtiszteltetés számomra, hogy ÖFE
képviselő-jelölt lehetek. Köszönöm
mindazoknak a bizalmát, akik megtiszteltek ajánlószelvényeikkel. Kérem szavazzanak rám, ránk október 3-án.
Füzesabonyiak a füzesabonyiakért!
Mindannyiunkért!

Kiállítás

2010. augusztus 14-én rendezték meg
Füzesabonyban a telepi sportpályán a „Német juhászkutya kiállítást” nagy érdeklődés mellett. Az esemény fő szervezője
a HUNNIA-REX NÉMET JUHÁSZKUTYA EGYESÜLET (HNJE) egy éve alakult Füzesabony-Kerecsend Helyi Szervezete volt. A szikrázó napsütésben mintegy
90 gyönyörű német juhászkutyát csodálhattak meg a kilátogató vendégek. Az ország
számos pontjáról érkező kutyusok és gazdáik sok- sok helyi szponzor önzetlen felajánlása révén kaphatták meg az esemény végén értékes díjaikat a zsűri döntése alapján.
Két különdíj is átadásra került. Ezek közül
az egyiket Barta József ajánlotta fel a kiállítás legszebb német juhász kanjának. A másikat Bíró Imrétől Füzesabony legeredményesebb kutyája kapta.
Wenczel Árpád
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III. Füzes
Fesztivál
2010. 09. 11.

Program:
13:30 Tűzoltó bemutató, akcióban az abonyi lánglovagok…
14:00 Ünnepélyes megnyitó: Nagy Csaba hegedűművész
14:05 Köszöntőt mond: Wenczel Árpád az ÖFE elnöke, Márkus Róbert Zsolt az ÖFE alelnöke,
valamint a rendezvény fővédnöke, Gulyás László, az ÖFE polgármester-jelöltje
14:10 Búzavirág gyermek néptáncegyüttes bemutatója (Verpelét)
14:30 Stylus Trió koncertje (pánsíppal, és egyéb különleges hangszerekkel)
14:57 Esküvő a Füzes Fesztiválon, a házasulandók köszöntése
15:00 Németjuhász kutyás bemutató a Művelődési Házzal szemben
15:30 A friss házasok köszöntése, Gulyás László az ÖFE polgármester-jelöltje ajándékot ad át
15:35 Galambröptetés az ifjú pár tiszteletére
15:45 Míves Hagyományőrző Együttes Gyermek néptánccsoportjának bemutatója (Maklár)
16:10 A VIK Zeneiskolájának bemutatkozása
16:30 Moliere Színjátszó csoport (HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona) vidám jelenete
16:50 Füzes Táncklub táncbemutató
17:10 Karate bemutató
17:35 GYERMEKSZÉPSÉGVERSENY 3 kategóriában (3 éves korig, 6 éves korig, iskolás korosztály)
18:00 Zepter Medical Totó eredményhirdetés, ajándékokkal
18:20 A gyermekszépségverseny eredményhirdetése
18:25 Vadrózsák és a Bimbózó Rózsák együttes tánca (cigány hagyományőrző tánccsoport)
18:40 Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház Domján Edit-díjas színésznőjének dalos, vidám
műsora (Zongorán kísér: Gonda László)
19:00 A Szatelit zenekar (Eger) utcabálja a „táncolható” zene műfajából csemegézve
20:30 Nosztalgia diszkó DJ Greko
A rendezvény ideje alatt a gyermekeket körhinta és ugrálóvár várja,

egész nap büfé szolgáltatás a vendégek részére, valamint ingyenesen
főtt kukoricát fogyaszthatnak a kilátogató kedves füzesabonyiak!
Továbbá rendezvényünkön megismerhetik polgármester-, és
képviselő-jelöltjeinket, ill. az alábbi sátrakat kereshetik fel kedves
vendégeink:
1. HMÖ Pszichiátriai Otthonának Szőttes kiállítása és vására (a befolyt
összegből az otthon lakóit támogatják a vásárlók!)
2. Füzesabonyi „goblein-művészek” kiállítása
3. Antal Éva festőművész kiállítása és vására
4. Méz vásár
5. Bőrdíszműves bemutató
6. Márton János fafaragó bemutató-sátra
7. Az ÖFE információs sátra is várja a lakosokat szórólapokkal, régi
Füzes Krónika lapszámokkal, ill. a gyermekszépségversenyre is itt
lehet majd nevezni!

Köszönjük,
hogy ajánlószelvényeikkel
megtisztelték az ÖFE jelöltjeit!
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