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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Az Együtt 2014 Párt ez év kora nyarán
azért jött lére, hogy a demokratikus ellenzék pártjaival szövetségben véget vessen
Orbán Viktor országdúlásának, és egy új
korszakot nyisson Magyarország életében.
Az Együtt 2014 Párt maga is egy szövetség, a Szolidaritás Mozgalom, a Haza
és Haladás Alapítvány, és az elsősorban
Budapesten aktív Milla Egyesület szövetsége. Az Együtt 2014 Párt szövetséget kötött a radikális változások mellett elkötelezett Párbeszéd Magyarország Párttal, majd
a nyár végén választási és politikai szövetséget kötött a Magyar Szocialista Párttal. Az Együtt 2014 Párt arra számít, hogy
a választásokig a teljes demokratikus ellenzéki oldal - meglehet hosszú párbeszédet követően - egyetlen választási szövetségbe tömörül.
Ez Együtt 2014 értékrendje négy szóban összefoglalható: HAZA, HALADÁS,
SZOLIDARITÁS, EURÓPA.
Meggyőződésünk, hogy a Heves megye
1. sz. Választókerületének településein lakók, köztük a füzesabonyiak jövője is a jó
kormányzás eredményeképpen vehet jó
irányt. Ma Magyarország minden települése a madárjóslás-alapú gazdaságpolitika
következményeitől szenved, amelynek hibáit tetézi a csak a gazdagoknak kedvező

adórendszer, amely gazdaságpolitika bűneit
nem takarják el a foglalkoztatottság emelkedéséről, a jobban teljesítő országról, a rezsiháborúról szóló hazugságok.
Mint Magyarországon mindenütt, a
munkavállalók Füzesabonyban is hátrányokat szenvednek az új munka törvénykönyve
őket kiszolgáltatott helyzetbe hozó rendelkezéseitől, a közszféra dolgozói szenvednek a fideszes káderpolitikától, melynek fő
eszköze a megfélemlítés, és a párthűségen
alapuló kiválasztás. A kormány az elmúl három év alatt 300 milliárd forintot vont ki az
oktatásból, ugyanennyit az egészségügyből, és még 300 milliárdot a szociálpolitikából, miközben elvette és elherdálta a magánnyugdíj-vagyon 900 milliárd forintját.
A mai Magyarországon 4,5 millió ember él a létminimum alatt, miközben Orbán és barátai a közpénzből – mindannyiunk pénzéből – lenyúlt vagyonban dúskálnak, és milliárdokat költenek költséges hobbijaikra.
Fogjunk össze, nyissunk új korszakot
az ország életében - kérjük támogassa az
Együtt 2014 – PM és az MSZP politikai
szövetségét!

Dr. Szalóczi Géza és Bajnai Gordon

Az Orbán kormánynak mennie
kell, és menni is fog.
Azért, mert az elmúlt időszakuk nem
kormányzásról, hanem uralkodásról
szólt. Felszámolták
a köztársaságot, kirabolták az önkormányzatokat, eltorzították a választási rendszert, kiiktat- Korózs Lajos
ták a munkavállalói jogokat, beszántották a sajtószabadságot,
klerikalizálták az iskolákat, általánossá váltak az éhbérek, az egekbe szöktek az üzemanyagárak, kirabolták a nyugdíjkasszát, hazavágták a kiskereskedelmet és leírták a fogyatékkal élőket.
Egy ilyen helyzetben élő országon csak
egy baloldali politika, egy baloldali kormány
segíthet. Az MSZP és az E14-PM közötti megállapodással létrejött a kormányváltó
szövetség.
Dr. Szalóczi Géza, civilként számtalanszor bizonyította baloldali elkötelezettségét.
Mióta a politikában is részt vesz, tapasztalhattuk a köztársasági értékek melletti kiállását is. Füzesabony és térségének volt országgyűlési képviselőjeként szeretném Önöket arra kérni, hogy
támogassák őt munkájukkal, szavazataikkal, mint az E14PM és az MSZP jelöltjét a választási
küzdelemben.

Dr. Szalóczi Géza:

Nem tűröm szótlanul, nem nézem tétlenül!
Harmadik generációs egri lakos vagyok,
korosztályomban az egriek számára az életem, mint mondani szokták „ nyitott könyv”.
Az egyetemi éveimet, és az azt követő három
évet kivéve szülővárosomban éltem az életem, „mindenki szeme láttára”.
Mivel ez nem egy fejvadász cégnek beküldött nacionálé lesz, talán nem mosolyogtat
meg senkit, ha büszkén hivatkozok a 4. számú Jurij Gagarin Általános Iskolára, aztán
Csányi Barna tanár úrra, akinek köszönhetően, mint reményteljes vívópalánta a Dobó
Gimnáziumba kerültem. Jogi egyetemi felvételim az ELTE-re nem sikerült, gimnázium után az Agria Bútorgyár ipari tanulójaként próbálkoztam a faszobrász-mesterséggel. Intézményeket emlegetek ugyan, de
mindegyik tanárokat és barátokat jelent, fiatalkori életem szereplőit, és tanúit.
Jogászi diplomát végül a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetemen szereztem, 1981-ben. Az egyetemről egyenesen a
pomázi termelőszövetkezetbe vitt az utam,
ahol lovászként dolgoztam, onnan a paksi erőmű-építkezésre, ahol vasbetonszere-

lő segédmunkás voltam, majd Budapestre kerültem a Szőlő utcai Fiúnevelő intézetbe, itt
gyermekfelügyelői, majd nevelőtanári munkát végeztem. 1984-ben helyezkedtem el jogászi szakmámban először, munkaadóm az
Egri Dohánygyár volt.
Az Egri Dohánygyár életem meghatározó
közege volt. Húsz éven át dolgoztam a patinás vállalatnál, 1991-et követően már egy világcég, a Philip Morris magyar leányvállalatának egyik igazgatójaként.
A Philip Morris egri jelenléte sokunk életébe hozott kedvező változást, ezért is volt
megrendítő, mikor 2004-ben a cég bezárta a
gyárat. A gyár megszűnése után néhány évet
a közszférában dolgoztam, néhány évig ügyvédként tevékenykedtem, ma a Szegényeket
Támogató Alap egri alapítványának dolgozom, szociális szövetkezetet szervezek, Heves
megyében mélyszegénységben élő családok
életfeltételeinek javítása érdekében.
Soha nem politizáltam – már nem vagyok
rá büszke, talán hiba volt, bizonyára az én
tétlenségem is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen
csüggedt, megosztott, kilátástalan, lesajnált,

lerabolt országban kell ébrednünk reggelenként. Vallom, hogy ma Magyarországon
a politikai cselekvés az egyetlen felelős magatartás. 2011-ben létrehoztuk a Szolidaritás Mozgalom egri csoportját, azóta számos
megmozdulást szerveztünk a jogállam védelmében, együttműködve a demokratikus
ellenzék minden helyi szervezetével.
Többé nem tűröm szótlanul, nem nézem tétlenül, hogy a hatalom visszaél
túlerejével.
(X) Fizetett politikai hirdetés

2

2013. SZEPTEMBER 25.

A Füzes Krónika margójára

Tisztelt Olvasó! Már csak emlékünkben élnek a nap szikrázó sugarai és sokak bánatára beköszöntött az időnként hűvös, csapadékos, borongós ősz. A diákoknak véget ért
a vakáció és a szabadságok ideje is lejárt.
Füzesabony Város Önkormányzata, valamint az Egészségügyi Központ és az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület szervezésében szeptember 7-e méltó búcsúztatása volt az idei nyárnak, a „Füzes Egészség Fesztivál 2013” egész napos rendezvény révén. Ekkora és ilyen jellegű esemény, ennyi programmal és sztár fellépővel
talán még soha nem volt városunkban – köszönhető volt ez elsődlegesen az elnyert
TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0051 kódszámú
pályázatnak. Ebből a forrásból és az egyéb,
részünkre nyújtott támogatásokból tudta az
ÖFE megszervezni, valamint lebonyolítani ezt az egészségnappá kibővített, kiemelt,
egész napos városi eseményt 2013-ban.
A fesztivál egyetlen negatív, közvetett fejleménye az óriási érdeklődés ellenére az elég szűkszavú médiatámogatás volt.
A helyi Városi Televízió megközelítően 10
perc műsoridőt szánt Füzesabony legnagyobb idei kulturális, szórakoztató és egyben egészségügyi rendezvényére, amelynek sztár fellépőket is felsorakoztató részéről gyakorlatilag említést sem tett összefog-

lalójában. A Rádió Eger és a Heves Megyei
Hírlap is éppen, hogy csak adott némi infót
a körzet aznapi egyik kiemelkedő eseményéről - igaz, a megyei lapunktól már megszokhattuk, hogy valami rejtélyes okból kifolyólag folyamatosan mellőzi a füzesabonyi történések közlését.
A Füzes Krónika szeptemberi számának
első két oldalán egy, a városunkban hamarosan
megrendezésre kerülő esemény fizetett, politikai hirdetését tesszük közzé. Az olvasói levelekhez hasonlóan „a Füzes Krónika szerkesztősége a hirdetésekben közöltekkel nem feltétlenül ért egyet, azok tartalmáért semmi nemű
felelősséget nem vállal”. A Füzes Egészség
Fesztiválról is tájékoztatjuk természetesen a
Füzes Krónika szeptemberi számában Olvasóinkat. Rendezvényünk csinos műsorvezetője –
Hosztafi Amanda – írt rövid ismertetőt a nap
eseményeiről, néhány fotó kíséretében. Ezzel
a cikkel és a képekkel kívánjuk érzékeltetni a
fesztivál hangulatát, amit október 21-én még
egy „színes” összeállítás is követni fog időszaki kiadványunk hasábjain.
Köszönetemet fejezem ki ezúton is a rendezvény minden szervezőjének, támogatójának és közreműködőjének – folytatás
2014 szeptemberének első szombatján –
a VII. Füzes Fesztiválon!

Megnyitó
2013. SZEPTEMBER 25.

Ősszel a….
Lehullanak a falevelek,
Vége van a Nyárnak,
Hűvösödik az idő,
A madarak elszállnak.
A természet is őszbe borul,
Felkészül a Télre.
Jöhet hát a hideg Tél.
S Ő megpihen szépen.
A kis fiókák kiröppennek,
Mind, mind tovaszállnak.
Így intenek búcsút.
A Hosszú Forró Nyárnak.
A kis fecske is búcsúzkodik,
Csiviteli éppen.
Találkozunk legközelebb
Az Új esztendőben.

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Sok érdeklődő,
szórakoztató programok
Sok érdeklődő, szórakoztató programok és
csodálatos idő – ez jellemezte a Füzes Egészség Fesztivált 2013-ban. Rengetegen látogattak el Füzesabony legnagyobb egész napos
rendezvényére. Ez nem is csoda, hiszen szikrázó napsütéssel köszöntött minket szeptember első szombatja, és a látogatókat színvonalas színpadi műsorok, szórakoztató kísérőprogramok, bemutatósátrak várták a – tavalyihoz képest kibővült – helyszínen.
Népdalkörök találkozója nyitotta a fesztivált délelőtt 10 órakor, majd Gulyás László

Gál Mária:

polgármester, dr. Csomós András igazgató főorvos és Wenczel Árpád ÖFE elnök köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepélyes köszöntőbeszédek után galambröptetés volt, mely már
évek óta a Füzes Fesztiválok elmaradhatatlan
programja. A színpadon a szomszéd településről érkező Szihalmi fúvósok és mazsorettek
csapata következett, mely már külföldön is sikerek sokaságával büszkélkedhet. Széles körű
repertoárjukkal most is lenyűgözték a közönséget. Hallhattunk tőlük fúvós menetzenét és mai slágereket egyaránt, melyek alatt

a mazsorettes lányok is megmutatták tehetségüket. Sipos Enikő táncosainak jóvoltából
volt táncbemutató, amely kicsit talán ráhangolta az embereket a pezsdítő táncos sportra, a
zumbára. Sztárvendégként Ihos József – azaz
Kató néni, Ditti – a Neoton Família egykori tagja – és Márió, a harmonikás varázsolta
el a közönséget. Tapasztalatból mondhatom,
hogy a fellépők nagyon kedvesek és közvetlenek voltak, és nem csak a közönséget mulattatták, hanem ők is jól érezték magukat a fesztivál színpadán.
Sokan neveztek a gyermekszépségversenyre. A résztvevők között volt profi versenyző
is, ám akadt, aki első színpadi lépéseit még
igen félénken tette meg. Fontos azt megemlí(folytatás a 4. oldalon)

Az EÜ. Központ sátránál
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(folytatás a 3. oldalról)

teni, hogy ezen a versenyen mindenki nyert,
hiszen a közönség elismerő tapsa mellett min-

Szihalmi Fúvósok és mazsorettek

tóautó belsejét is. Eleinte kevesen mertek beszállni, de a kezdeti félénkség után rengeteg
érdeklődő vette körül a járműveket. A fesztiválon bárki megválthatta szerencséjét;
a tombolán fődíjak voltak többek között: vízdíjhoz és szemétszállítási díjhoz való nagy értékű hozzájárulás, táblagép és okostelefon.
A nap méltó megkoronázása a látványos tűzijáték volt, majd a „Füzes
Egészség Fesztivál 2013”-at és a nyarat
a 80-as és 90-es évek, valamint napjaink
legjobb zenéit felvonultató diszkó zárta.
Ezen a napon mindenki kikapcsolódhatott, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat. Úgy gondolom, Füzesabonynak szüksége van ilyen fesztiválra, ahol a város apraja-nagyja kiszakadhat a hétköznapok szürke világából, így
sok ember nevében mondhatom:
VÁRJUK A 2014-ES
FÜZES FESZTIVÁLT!

den nevezett gyermek gazdagabb lett egy tábla csokoládéval. Az interaktív gyermekműsor
résztvevői között a mini vidámparkba szóló jegyeket osztottak ki, a gyerekek kaptak cukorkát, és a csoki evő versenyen is kipróbálhatták magukat. A gyerkőcök a rendezvény ideje alatt ingyenesen utazhattak a városnéző kisvonaton. A könyvtár udvarán részt vehettek a Szociális Központ zöld kézműves foglalkozásán, a Kis Bocs
Baba-Mama Egyesület arcfestésén, a
házasságkötő-terem előtt pedig tombolhattak az ugrálóvárban, és pattoghattak a trambulinon. A Sodexo sátrában a TV Paprika műsorából ismert mesterszakács, Jenei Tamás, az
egészséges étkezéssel kapcsolatos jó
A Fesztivál nézői este 8 óra körül
tanácsaival pedig Ráci Mónika várta a vendégeket. A zöld ebédkóstolón finom
saláták közül lehetett válogatni, az ebéd pedig székelykáposzta volt. A fesztivál fő támogatójának, a Füzesabonyi Egészségügyi Központnak a sátrában szakorvosok és asszisztenseik várták a látogatókat ingyenes szűrővizsgálatokkal és tanácsadással. Kitelepült a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a pszichiátriai gondozó, a gyermekgyógyászati, valamint a
sebészeti szakrendelés. Tőlük többek között az
emlőszűrés jelentőségéről, a depresszió felismeréséről és kezeléséről, daganatos megbetegedésekről kaphattak tájékoztatást az érdeklődők. A nap folyamán, a helyszínen lévő mentősök újraélesztési bemutatót tartottak, és meg
lehetett nézni egy felszerelt mentő- és tűzol-

Hosztafi Amanda

Ditti

Táncosok

Az Összefogás Füzesabonyért

A közönség egy része
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Ihos József - Kató néni

Márió
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