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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasó!
Készül az egész ország az október 12-ére kiírt helyhatósági választásokra és természetesen Füzesabonyban is elindultak bizonyos egyeztetések, jelöltekkel kapcsolatos találgatások. Sajnos ezen túl van egy
helyi blog, ahol folyamatos hazugságokkal, rágalmakkal próbálja egy
-Laminé irányába elkötelezett - moderátor szűk olvasói körét kielégíteni mások hazug ostorozásával, ezzel többszörösen megsértve Füzesabony város jó hírnevét és bizonyos személyiségi jogokat egyaránt. Remélhetőleg ezt az illetékes hatóságok számon kérik hamarosan az érintett blog működtetőjén és finanszírozóján.
Az ÖFE a leírt botrányos magatartással szemben nem a meglévő
és várható ellenfeleit próbálja bemocskolni, hanem magával foglalkozik, a felkészülést követően egy korrekt, hiteles kampányt kíván folytatni olyan közismert jelöltek állításával, akik már letették névjegyüket a saját területükön Füzesabonyban. Célunk, hogy ne pártérdekek
kerüljenek - pártkatonák révén - előtérbe a képviselő testület munkájában októbertől sem, hanem a városunk boldogulása, további zavartalan működtetése, fejlődése legyen folyamatosan a legfontosabb a
helyi döntések során. Az elmúlt, lassan már 4 évben a helyi városvezetés 4, ÖFE által jelölt személye, Gulyás László polgármester, Sipos Attila alpolgármester, Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök és Wenczel Árpád
PVB elnök ezt az utat képviseltük. Az anyagi nehézségek ellenére biztosított volt mindvégig az intézményeink működése és folyamatosan
fejlődött Füzesabony. A korábbi Laminé-féle testülettel szemben mi
nem adtunk vissza 600 millió forintot az államnak, nem sajáterős látványberuházásokra és rongyrázásokra, mulatozásokra szórtuk szét a
város pénzét. Ezzel szemben inkább kialakítottuk közel 300 millió forintból a térség egyik legkorszerűbb egészségügyi központját, 3 intézményünknél a működésképtelen, elavult fűtési rendszert lecseréltük a XXI. század jelenlegi leghatékonyabban működtethető, a talaj
által biztosított hő ingyenesen hasznosítható felhasználása révén – a
drága gázt kiváltó – fűtési módra. Több, lepusztult épületünket rendbe hoztuk, így pl. a volt MHSZ épületeit 20 millió forintos saját erőből, ahol sokak mellett az Orvosi Ügyelet is elhelyezésre került, a korábbiakhoz képest lényegesen korszerűbb körülmények között. Felújítottuk a Zrínyi út 21. szám alatti épületét (volt ÖNO) és az Ámort,
valamint a sportpályán lévő öltözőket is - szintén közel 20 millió forintból. Az új ÖNO elhelyezésére szolgáló volt gimnáziumi kollégium
84 millió forintos összköltségű beruházása elkészült, az átköltözés a
napokban megtörtént. A 4. számú orvosi körzet (Weisz doktor) megújult és a védőnők megfelelő elhelyezése is biztosítottá válik a volt orvosi ügyelet közel 50 millió forintos átalakítása révén – várhatóan augusztus végi beköltözéssel. Míg Laminé és „bandája” eladta pl. a volt
vásárterünket, addig mi tudatos földvásárlásba kezdtünk a Móricz út
környékén, illetve a volt ÉMÁSZ és telepi varroda épületét is megvettük összesen 27 millió forintért, sőt – mi nem 62 millió forintos saját forrásból építettünk játszóteret, hanem a telepen ennek töredékéből, körülbelül 6 millió forintból alakítjuk ki az előírásoknak és remélhetőleg a gyerkőcök igényeinek is mindenben megfelelő új játszóteret a jelenlegi helyén. Több, forgalmas helyen lévő, lepusztult állapo(folytatás az 2. oldalon)
tú járdaszakaszt is kijavítunk, kiemelten közülük a

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

(folytatás az 1. oldalról)

Szihalmi úti ABC és a MÁV aluljáró között elhelyezkedő részt. Augusztus 20-án kerül átadásra a víztorony melletti közösségi parkunk vizes blokkja. Kotán úrék anno a 60 millióból nem kívántak erre a célra forrást biztosítani, az ÖFE azonban fontosnak tartotta és
hamarosan elkészül a lány és fiúmosdó, valamint a pelenkázó, ami rendezvények esetén
öltőzőként is funkcionál majd.
A város 81 utcájában 400 darab utca
névtáblát cseréltünk le és néhány zebra
felfestésére is rávettük a Közútkezelőt. Folyamatban van a két általános iskola előtti gyalogátkelő kialakításának engedélyeztetése is. Várhatóan az iskolakezdésre már
újonnan felfestett zebrák segítik a diákok
biztonságos közlekedését. Rendszeresen
kátyúmentesítjük az útjainkat.
Az ősz beállta előtt minimum 3 darab fedett buszváró kerül megépítésre a legforgalmasabb helyeken. A Gimnázium fűtésének korszerűsítésére még a nyári szünetben
sort kerítünk, a szükséges forrást biztosította a testület a költségvetéséből. Már Füzesabony útjait is több helyen kamerák figyelik a Polgárőrség sikeres pályázata révén,
amit a Városi Televízió eszközbeszerzéseihez hasonlóan Önkormányzatunk előfinanszírozott. A Hétszínvirág Óvodában 5 millió forint értékű belső átalakítást hagyott

jóvá a város vezetése és a
sort folytathatnám még tovább… Nem az Összefogás
Füzesabonyért Egyesületen
múlott, hogy az északi városrészen a Turul úti üresen
álló volt orvosi rendelőből
nem lett kialakítva a telepi
lakosságot kiszolgáló, gyermekorvosi rendelőt is magába foglaló egészségház.
Az átalakításhoz a tervek elkészültek, a szükséges forrás is rendelkezésére áll önkormányzatunknak, de sajnos néhány képviselő megakadályozta ezt a – véleményem szerint sokak számára
nagyon fontos – fejlesztést, remélem, nem
politikai tőkekovácsolás céljából.
Végül, de nem utolsó sorban az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nem tette sorozatos elbocsátások, politikai tisztogatások révén tönkre emberek egzisztenciáját és
családok életét, nem fizetett ki súlyos milliókat végkielégítés címén. Az ÖFE megszüntette Füzesabonyban a folyamatos rettegést,
megfélemlítést. Nincsenek sorozatos botrányok, nem településünkön nevet a fél ország, nem vált működésképtelenné a képviselő testület. Laminé és a Lokálpatrióta

A 2014-es európai uniós
választásokról
kövélemény kutatások szerint a Fidesz-támogatók többsége még mindig hisz az Európai Unióban és annak intézményeiben.
Így a Fidesz 12 Európa Parlamenti képviselőt vitt el a 21-ből.
A baloldali eredmények, ugyanakkor
nem mondhatóak rossznak, sőt inkább jónak tekinthetőek, hiszen ha a három baloldali párt (az MSZP, Együtt-PM és DK) eredményét együtt nézzük, akkor az országgyűlési választáshoz képest jobb eredményeket
értek el és tudtak javítani eredményeiken.
A kivétel talán egyedül az MSZP, amelyet
országosan a DK mondhatni megszorongatott, mivel a két párt között mindössze
1.2%-os különbség alakult ki. Országosan
az MSZP 10.92%-kal kettő, a DK 9,76%-kal is
kettő, míg az Együtt-PM 7.22%-kal egy képviselőt tudhatott magáénak. Összegezve tehát a baloldali pártok jól teljesítettek, így
ha várható, hogy az önkormányzati választásokra összefognak, akkor Budapesten és
vidéken is nagy esélyeik vannak a Fidesz és
Jobbik legyőzésében. Ha a Jobbik eredményét vizsgáljuk
meg, akkor az a
Az Összefogás Füzesabonyért
kijelentés, amely
szerint a második legnagyobb
Egyesület már a
erő a Jobbik az
haközösségi portálon is elérhető! országban,
mis. A Jobbik az
országgyűlési

Mi magyarok harmadjára szavazhattunk,
hogy kiket szeretnénk az Európai Parlamentbe küldeni. A választás kisebb nagyobb meglepetéseket is okozott több választópolgár
és politikai elemző számára is.
Magyarországi eredmények
Az európai választásokon való részvétel
nagyon alacsony volt, mindössze a választópolgárok 23%-a járult az urnákhoz, ugyanakkor a választás eredménye annál meglepőbb, kivéve egy tényt, hogy a Fidesz nyerte el a legtöbb szavazatot. Ez a szereplés az
országgyűlési választások után nem igazán
volt meglepő, ugyanakkor a baloldal pártjai
érdekes eredményeket produkáltak, akárcsak a Jobbik, amely még az országgyűlési választási arányához képest is elmaradt. Ha a Fidesz eredményét tekintjük, akkor az mondható el, hogy leginkább a nagyon erős pártkötődéssel rendelkező Fideszes szavazókat tudta megszólítani a párt,
hiszen az “Üzenjük Brüsszelnek!” kampány
feltételezhetően nem az átlag Fideszt támogató állampolgároknak szólt, ugyanis a
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társaival ellentétben mi nem akartuk eladósítani a várost eszement, önerős beruházások révén! Megfontoltan hoztuk döntéseinket legjobb tudásunk szerint. Október 12-én
majd azt is mérlegelniük kell a Tisztelt Szavazó Polgároknak, hogy ezen az – ÖFE által kitaposott – úton haladjon tovább városunk,
vagy jöjjön vissza megint a botrányok, kirúgások, megfélemlítések és diktatórikus módszerek időszaka.
Bízom abban, hogy a józanul gondolkodó
lakosság számára egyértelmű lesz a válasz!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

választásban elért 20,22%-ához képest az
EP választásokon csak 14,68%-ot ért el. Országosan, így valóban második lett, viszont,
ha a baloldali pártok együttes eredményét
nézzük, amely 27-30% között mozog, akkor ez az eredmény harmatgyenge, nemcsak a nagyobb városokban, hanem egyéb
településeken is. Ebből látszik, hogy a Jobbik nem igazán tudta kiszélesíteni szavazókörét, és hogyha veszít radikális hangjából,
akárcsak a jelenlegi európai választásokon,
akkor nem tud olyan szép eredményt produkálni. Ezzel a százalékaránnyal a Jobbik
az előző választásokon elért eredményéhez
hasonlóan három képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Az LMP a választásokon
Európai Parlamenti létéért küzdött, de a küszöböt sikeresen meglépte és egy képviselőre elegendő szavazatot sikerült összegyűjteniük az 5,2%-os eredményükkel.
Fontos azonban kiemelni, hogy nem ez
volt az országban az utolsó választás, hiszen
2014. október 12-én a helyi önkormányzatok
sorsáról döntünk. Így természetesen Füzesabonyban is döntést kell hozni a város jövőjéről. Nyugodt és békés fejlődést szeretnénk,
vagy zűrzavarokkal teli jövőt - mint amilyen
az ellenzék viselkedése volt az elmúlt négy
évben? Füzesabony lakossága ugyanakkor
négy évvel ezelőtt arra is rádöbbent, hogy
nincs értelme és helye a vitáknak a város életében. Ezért választotta a nyugalmat és biztonságot a legutóbbi önkormányzati választások során. Itt az ideje tehát újra választani, újra megmutatni, hogy egységes a város.
Hiszen ki, ha nem a választópolgárok tudják
legjobban, hogy mi a város érdeke.
Bánik Eduárd
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Rendezvények
Az ÖFE június 1-én a városi gyermeknapi rendezvény lebonyolításának aktív részese volt és július 24-én elhelyezte a tisztelet virágait

az Önkormányzat - I. Világháború kitörésének centenáriuma alkalmából megrendezett emlékezésén.
Több, környékbeli fesztiválra, falunapra ellátogattunk és lázasan készülünk
szeptember 6-ra, amikor
a VII. Füzes Fesztivál kerül általunk lebonyolításra.
Több sztár is fellép majd a
nap során, közülük az egyik

2013. nyarán alakult
a csapat, a Casablanca vendéglátó szórakoztató zenekar romjain, annak feloszlása
után. Csak és kizárólag a Beatles együttes
1962-1965 között keletkezett számait játs�szuk, azok közül is a
dallamosakat, melyekre lehet még táncolni is. A Beatlife tagjai: Tóth Szilárd /Paul/
basszusgitár, vokál,
korábban a Casablanca együttes billentyűse, Boda Gergely /George/ szólógitár vokál, aki a miskolci Zeneművészeti Egyetem végzőse, szolfézs zeneelmélet szakon, Boda Kristóf /Ringo/ dob, miskolci Bartók Konzervatórium klasszikus és dzsesszdob tanszakon tanul,
Boda Zsolt /John/ ritmusgitár, vokál, ének, korábban a Casablanca
együttes gitárosa. A formáció családi vállalkozás szoros vérségi kötelékkel: apa - fiú, illetve sógor - keresztszülő.
2014. május 24-én volt bemutatkozó fellépésünk az egri zenepavilonban. Az eső miatt, viszonylag kevés néző volt, de mindenki jól
szórakozott. Szeretnénk Füzesabonyban bemutatkozni, erre jó lehetőség lesz augusztus 20-án este a Közösségi Parkban a városi ünnepség zenei blokkjában, illetve szeptember 6-án a VII. Füzes Fesztiválon,
ahol korábban Casablanca együttes már többször is fellépett. Ezúttal
is élő koncert lesz a két helyi fellépésünk.
Boda Zsolt

legismertebb - a Children of Distance
– 21 órától lesz látható és hallható a
színpadon.
Wenczel Árpád ÖFE elnök

Tisztelt Lakosság!
A Füzesabonyi Polgárőr Egyesület örömmel értesíti Önöket,
hogy a 35/2013 (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások jogcímre az Egyesület által benyújtott
„Térfigyelő rendszer kiépítése és a lakosság életminőségének javítása Füzesabony Városban” című kérelemre pozitív támogatói
döntést kapott, mintegy 9.254.437 Ft összegben. A város forgalmasabb, frekventált, kiemelt területein, valamint közterületeken
összesen 7 db térfigyelő kamerát telepítettek. A rendezvények
biztosítása, valamint eltűnt személyek felkutatása, illetve tűzriasztás esetén a helyszín biztosítása érekében 3 pár walkie talkie
is beszerzésre került. A projekt keretében bűnmegelőzési kiadvány is készült, mely megfelelő szintű tájékoztatást nyújt arról,
hogy a különböző bűncselekmények esetében milyen intézkedéseket szükséges megtenni. A fejlesztés célja a közbiztonság
növelése, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése és a lakosság, valamint a településen dolgozók és a településre látogatók biztonságérzetének növelése. A bűncselekmények visszaszorítása hosszú távon hozzájárul a lakosság kulturális és mentális életminőségének javításához.
Gacsal - Kovács Renáta
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The Beatlife

A Füzes Tanoda diákjai
a zempléni hegyekben
táboroztak
Avagy: éljen Vilyvitány!

A Füzes Tanoda a megfáradt, lestrapált diákjait a tanév végeztével
egy 5 napos táborra invitálta, melynek keretén belül felfedeztük a
gyerkőcökkel Sátoraljaújhely, Vilyvitány, Pálháza, Kőkapu és Sárospatak nevezetességeit.
Június utolsó szombatján reggel 7:30-kor gyülekeztek a tanodás gyerkőcök, hogy egy kb. két és fél órás buszozás után átadhassák magukat az önfeledt pihenésnek, játéknak, kirándulásnak. Csomagjainkat a nagyobb kényelem miatt egy kisebb teherautó fuvarozta utánunk. Rövid, ámde annál érzékenyebb búcsút követően már
robogtunk is a Zemplén felé. Első úticélunk a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparkba vezetett, ahol mintegy közel négy órát voltunk képesek eltölteni, és kipróbálni a sok-sok érdekes, kalandos sporteszközt. A legnagyobb sikere természetesen a Közép-Európa leghos�szabb bobpályájának volt. Tanár, diák egymást követően siklott alá a
zempléni lankákon átívelő pályán, szinte megállás nélkül. Szerencsére a buszon jóízűen elfogyasztott sok-sok szendvics és desszert nem
köszönt vissza a néha közel 40 km/h sebességgel száguldó bobba…
Késő délután érkeztünk meg a táborhelyre, Vilyvitányba, a Tamarix
Lovastanyára. Egy picike kis falu, egy zsáktelepülés, aminek kiváló a
klímája, szinte harapni lehet a levegőjét, és olyan csodás környezetben várja a pihenni, lovagolni vágyókat, amilyet csak festeni lehet.
Remek napokat töltöttünk a lovastanyán, ahol még egy jó méretű fürdőmedence is rendelkezésünkre állt. Rengeteget sportolhattunk: asztalitenisz, tollas, foci, íjászat, sportlövés, sakk és természete(folytatás az 4. oldalon)
sen mindennap lovaglás.
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A Füzes Tanoda diákjai a zempléni hegyekben táboroztak
(folytatás az 3. oldalról)

Ezeken túl a lelkes tanároknak köszönhetően egy kb. 20 km-es kerékpártúrán vehettek
részt a legedzettebbek, vagy épp egy gyalogtúra keretén belül csodálhattuk meg közvetlen közelről a falu határában egy tehenészetben a néhány napos kisborjakat.
Kézműves foglalkozás keretén belül a Füzes Tanoda belső dekorációit is felfrissítettük
közös erővel, ezáltal örök emléket állítva a
vilyvitányi táborozásnak.
Az időjárás szinte végig lehetővé tette,
hogy a tervezett programot megvalósítsuk.
Hazánk talán legszebb erdei kisvasútja vonul végig a Zemplénen. A pálházai kisvasúttal közelítettük meg a helyi erdészeti- vadászati tárlatot, és tovarobogtunk egészen
Kőkapuig, ahol a kastélyparkban sétáltunk,
megcsodáltuk a tavat, a fából faragott magyar királyok szobrait és a hét vezér vérszerződését megörökítő művészi alkotást. Majd
egy csodabirodalomba értünk, egy fantasztikus mézeskalács boltban vásároltunk, és egy
ásványbolt értékes köveit is egészen közelről
vettük szemügyre.

Többször volt lehetőségünk fagylaltozni, jégkrémezni, de a sütizés, tortázás sem
maradt ki, annál is inkább, mert kis táborlakónk, Orsó Berni a tábor ideje alatt ünnepelte 15. szülinapját, amit persze egy jó nagy
csokitortával tettünk emlékezetesebbé.
Volt nyársalás, bográcsolás, filmklub, és
egyik délután egy ún. drámanap is, ahol is
a drámajáték kellékeit felhasználva tudhattunk meg minél többet a kis táborlakókról.
Az utolsó napon tettünk egy kis kitérőt,
és megtekintettük II. Rákóczi Ferenc fejedelem palotáját Sárospatakon, majd egy fárasztó, kimerítő buszút után megérkeztünk újra
A Mentőöv Devizagarancia Szövetkezet
várja mindazok jelentkezését, akiknek
megoldásra váró deviza- vagy forint hiteles problémái vannak, vagy akiket a végrehajtás veszélye fenyeget, legyen annak az alapja bármilyen hitel, vagy akár
köz- vagy közüzemi tartozás. Magánszemélyeket, vállalkozókat egyaránt!
A program az otthonát, autóját, vállalkozását védi, mert VAN MEGOLDÁS!
Tiszafüred, Kossuth Tér 15/a
Tel.: 30/501-4302, 30/330-4630
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Avagy: éljen Vilyvitány!
szeretett kisvárosunkba, Füzesabonyba.
Természetesen kisebb
konfliktusok,
összezördülések előfordultak, de azt hiszem, mára már mindenki csak a szépre
emlékezik!  Amiből
volt bőven!
A
kalandés
lovastábor teljes költéségét a pályázatból
finanszíroztuk, a gyermekenként több mint
negyvenötezer forint
értékű kikapcsolódáshoz a gyermekek szüleinek egy fillért sem kellett hozzátenniük.
Következő nagyobb,
tervezett
kirándulásunk Miskolcra kalauzol el bennünket, amikor is nem kizárólag a
várossal, de Lillafüreddel, és
a vadasparkkal
is megismerkedünk majd!
Szeretném
tájékoztatni a
kedves érdeklődőket, hogy
a Füzes Tanoda
megváltozott,
nyári nyitva tartással várja régi
és új gyerkőceit
a nyár folyamán
is, reggel 9 órától du. 13 óráig a Zrínyi
út 21. sz. alatt, az Idősek
otthona épületében.
Kézműves
foglalkozásokkal, filmklubbal, drámafoglalkozásokkal, internet kapcsolatos számítógépekkel, sporttal, de természetesen, ha valakinek
pótvizsgára kell készülnie, vagy nem szeretne felejteni a nyáron, a
szaktanárok (matematika, magyar, angol, német, informatika) abban is készséggel, és teljesen ingyenesen segítenek! Ha úgy érzed, a
mentorral bármilyen témát megvitathatsz,
de szombatonként a tanoda pszichológusával is beszélgethetsz, akár pályaválasztásról,
Jóga órák
Füzesabonyban,
a könyvtárban,
kedd 3/4 5-től.
Polifom, vagy jóga
matrac, pléd szükséges.
Első alkalom ingyenes.
Érd.: 30/675-7738

vagy bármilyen téged érdeklő kérdésről. Sőt!
Egy tízóraira is a Füzes Tanoda vendége, aki
részt vesz a foglalkozásokon! Ne feledd, hétfőtől szombatig délelőtt 9-13 óráig vár a Füzes Tanoda a Zrínyi utca 21. sz. alatt!
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