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Tisztelt Olvasó!
A Füzes Krónika augusztus végi száma el-
sődlegesen a hagyományos, nyárbúcsúz-
tató Füzes Fesztiválról és a közelgő helyha-
tósági választásokról szól. Jelöltjeink és ak-
tivistáink hamarosan megkeresik Önöket, 
hogy aláírásukkal támogassanak bennün-
ket. Ezúton is köszönjük megtisztelő bizal-
mukat! A VII. Füzes Fesztiválon személye-
sen is találkozhatnak és beszélgethetnek 
velünk. Várjuk kérdéseiket és észrevételei-
ket! A Füzes Krónika – következő száma – 
szeptember 19-én jelenik meg, amiben az 
ÖFE részletes programjáról és lakossági fó-
rumairól is tájékoztatjuk olvasóinkat. Vár-
juk nagy tisztelettel Önöket szeptember 
6-án a VII. Füzes Fesztiválon! 

Wenczel Árpád ÖFE elnök

Tisztelt Választó Polgárok!  
Tisztelt Füzesabonyiak!

Bemutatom Önöknek az Összefogás Füzes-
abonyért Egyesület és az Összefogás He-
ves Megyéért Egyesület jelöltjeit a 2014. 
októberi helyhatósági választásokra. Mie-
lőtt azonban ezt megteszem, előtte ezúton 
is megköszönöm  
Gulyás László polgár-
mester úr munkáját, 
aki az ÖFE jelöltjeként 
került újra megválasz-
tásra 2010-ben és si-
keresen irányította az 
elmúlt négy évben 
városunk önkormány-
zatát. Józan gondol-
kodású, tapasztalt ál-
lamigazgatási szak-
emberként segített      
kivezetni a várost a 
megörökölt csőd kö-
zeli állapotból, ahová 
a Fidesz által is eluta-
sított, Laminé vezette 
helyi Lokálpatrióták 
juttatták. 

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
és az Összefogás Heves   Megyéért Egyesület 
8 fő képviselőjelöltet indít Füzesabonyban, 
akik főbb, általuk képviselendő terület alap-
ján a következők: 

- Bánik Eduárd ifj. (állam- és közigazgatás, 
pályázatfigyelés, média és kommunikáció) 

- Bocsi János (közművelődés, helytörténet, 
sport) 

- Juhász József (városfejlesztés, turisztika, 
gazdálkodás)

- Márkus Róbert Zsolt (nevelés, oktatás, 
kultúra) 

- Takácsné Szigeti Ilona (szoci-
ális ellátás, egészségügy, idősko-
rúak)

- Valyon István (oktatás, test-
nevelés, sport) 

- Wenczel Árpád (pénzügy, 
városfejlesztés, munkahelyte-
remtés, vállalkozók)

- valamint a független, azon-
ban az ÖFE és az ÖHME által tá-
mogatott jelöltünk: Kádas Imre 
(oktatás, sport, ügyrend)

Ezúton jelentem be, hogy a 2014-es ön-
kormányzati választáson egyesületünk nem 
indít polgármester jelöltet. Hogy miért dön-
töttünk így, annak komoly oka és reménye-
im szerint üzenete van. Ezzel a  döntéssel 
arra szeretnénk felhívni Füzesabony válasz-
tópolgárainak figyelmét, hogy az Összefogás  
Füzesabonyért Egyesület elítéli azokat a szél-
sőségeket, amelyeket az induló jelöltek kö-
zül a Jobbik és a Lokálpatrióták képviselnek, 
ezért a város és az itt élők érdekében ezúttal 
nem kíván szavazatot megosztani azzal a cél-

lal, hogy Füzesabonynak olyan polgármeste-
re lehessen, akinek elképzelései sok ponton 
találkoznak az ÖFE és az ÖHME programjával. 
Sok variációt átgondolva, számtalan – egye-
sületen belüli – egyeztetést követően hoztuk 
meg ezt a kompromisszumot, ami meggyő-
ződésünk szerint a város érdekeit leginkább 
képviseli. 

VIII. évfolyam, 39. szám, 2014. augusztus 29.

(folytatás az 2. oldalon)
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Reményeink szerint, amennyiben Nagy 
Csaba független polgármester mellé feláll 
októberben az ÖFE–ÖHME  többségű testü-
let, akkor ez garancia lesz egy továbbiakban 
is élhető, nyugodt és biztonságos, kisváros 
működtetésére, ahol a még fokozottabb pá-
lyázati támogatások révén nőhet a fejlődés 
intenzitása. Tudjuk, ha nincsen 2013-ban az 
önkományzatok központi adósságrendezése 
és az ÖFE megfontolt gazdálkodása, akkor a 
város pár éven belül akár csődbe is sodród-
hatott volna a Lokálpatrióták korábbi felelőt-
len döntései miatt! De nem kérünk a Jobbik 
szélsőséges, antidemokratikus nézeteiből 
sem! Senkinek nem lenne jó, ha ennek a két 
jelölő szervezetnek a polgármesterjelöltje 
közül bármelyik kerülne megválasztásra, hi-
szen akkor a város fejlődése kerülne veszély-
be kompromisszumkészség hiányában. Nem 
szeretnénk, ha Füzesabonyból Érpatak lenne, 
a város útjain a gárda masírozna és a véglete-
kig felütné a fejét településünkön a rassziz-
mus és a diktatúra! 

Mindezek alapján, a város érdekeit elsőd-
legesen figyelembe véve, lemondunk a  pol-
gármesterjelölt állításról. 

Képviselőjelöltjeink azonban Füzesabony 
város lakosságának jóléte, biztonságérzete 
és szellemi, valamint anyagi gyarapodása ér-
dekében szeretnének dolgozni továbbra is, 
ahogy ezt az elmúlt 4 évben is tették.  Az Ösz-
szefogás Füzesabonyért Egyesület – ahogy a 
nevében áll – FÜZESABONYÉRT, a város fej-
lődéséért, a lehetőségek megvalósításáért és 
a nyugodt mindennapi együttélés folyama-
tos fentartásáért dolgozik, tevékenykedik –  
ÖSSZEFOGÁSSAL. A megkezdett, eddigi 
munkát kívánjuk folytatni a következő cik-
lusban is, hogy terveink és elképzeléseink 
az Önök felhatalmazásai révén valósággá 
válhassanak! A teljesség igénye nélkül: kö-
zel 300 millió forintból megépítettük a tér-
ség egyik legkorszerűbb egészségügyi köz-
pontját, 3 intézményünknél a működéskép-
telen, elavult fűtési rendszert lecseréltük a 
XXI. század  jelenlegi leghatékonyabban mű-
ködtethető hőszivattyús fűtési rendszerére, 

több, lepusztult épü-
letünket rendbe hoz-
tuk, így pl. a volt 
MHSZ épületeit, a Zrí-
nyi út 21. szám alat-
ti épületet (volt ÖNO) 
és az Ámort, valamint 
a sportpályán lévő öl-
tözőket. Az új ÖNO el-
helyezésére szolgáló, 
volt gimnáziumi kollé-
gium 84 millió forintos 
összköltségű beruhá-
zása elkészült, a 4. szá-
mú orvosi körzet és a 
védőnők megfelelő 
elhelyezése is biztosí-
tottá vált a volt orvosi 
ügyelet közel 50 millió   
forintos átalakítása ré-
vén. Megvásároltuk 
az egykori ÉMÁSZ és 
a telepi varroda  épü-
letét összesen 27 mil-
lió forintért. A telepen 
6 millió forintból alakí-
tottuk ki az előírások-
nak és remélhetőleg 
a gyerekek igényeinek 
is mindenben meg-
felelő új játszóteret a 
régi területén. Több, 
forgalmas helyen lévő, 
lepusztult állapotú járdaszakaszt is kijaví-
tunk, kiemelten közülük a Szihalmi úti ABC 
és a MÁV aluljáró között elhelyezkedő részt. 
Augusztus 20-án került átadásra a víztorony 
melletti közösségi parkunk vizes blokkja. 400 
darab utca névtáblát  cseréltünk le a város 81 
utcájában és néhány zebra felfestésére is sor 
került a folyamatos kátyúmentesítések mel-
lett. 4 darab fedett  buszvárót alakítunk ki a 
legforgalmasabb helyeken és a Gimnázium 
fűtésének korszerűsítésére is sort kerítünk 
hamarosan. Már Füzesabony útjait is több 
helyen kamerák figyelik a Polgárőrség sike-
res pályázata révén. A Városi Televízió eszköz-
parkját is sikerült korszerűsíteni.

A biztonságos, nyugodt átmenet hívei va-
gyunk, ezért állítunk teljes lészámban képvi-
selőjelölteket, hiszen az ő személyük vélemé-
nyünk szerint garancia a biztonságos, továb-
bi működésre és fejlődésre. Bízunk abban, 
hogy városunk polgárai, településünk lakos-
sága megérti üzenetünket és elgondolkodik 
mindenki döntésünk józanságán! 

Reméljük, hogy támogatni fogják céljain-
kat egy biztonságos, a családok számára nyu-
galmas és mindenki részére élhetőbb közös 
jövőnk érdekében, amely növeli majd az em-
berek önbecsülését és egyben Füzesabony 
gyarapodását!

Wenczel Árpád elnök (ÖFE, ÖHME)

Sajtó helyreigazítás
A Füzes Krónika 2014. augusztus 8-án 
megjelent számának 2. oldalán „A 2014-
es európai uniós választásokról” című cik-
ket Bánik Eduárd írta – aki a legifjabb a vá-
rosunkban élő Bánik Eduárdok közül. Ezt a 
helyreigazítást Edu nagyapjának kérésé-
re tettük közzé, egyben az esetleges kel-
lemetlenségért elnézést kérünk az érintet-
tektől.

Wenczel Árpád felelős szerkesztő

Az önkormányzati 
választásokról

A helyhatósági választás 2014. október 12-én lesz megtartva és azon minden 18. életévét be-
töltött magyar, vagy nem magyar választópolgár részt vehet - akinek bejelentett lakóhelye 

vagy tartózkodási helye van Magyarországon. A választás egyfordu-
lós és nem lesz sem érvényességi, sem pedig eredményességi kü-
szöb, azaz nem számít, hogy hányan vesznek részt a választáson és 
az sem, hogy az adott polgármester-, és képviselőjelölt hány száza-
lékot kap. Az nyeri meg a választást, aki a legtöbb szavazatot kap-
ja. A választás előtt, azonban a polgármesterjelölteknek a polgá-

rok 3%-nak ajánlá-
sával, míg a képvise-
lő jelölteknek a pol-
gárok 1%-nak alá-
írásával kell rendel-
kezniük. Az állam-
polgárok pedig min-
den indulónak egy-
szer írhatják alá az 

Az Összefogás Füzesabonyért 

Egyesület már a Facebook 
közösségi portálon is elérhető!

(folytatás az 1. oldalról)
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aláírásgyűjtés során az ajánlószelvé-
nyeket – legkésőbb szeptember 8-ig.

Az ÖFE-ÖHME jelölésével 8 képvi-
selő indul, akik szakképzett és hozzá-
értő emberek. Ez a két jelölőszerve-
zet az, amely városunk számára a leg-
inkább vegyes és éppen ezért a leg-
előnyösebb összetételű tábort hozta létre a választá-
sokra. Indulnak fiatalok, idősebbek, újak és régiek. A 
mai világban szükség van arra, hogy a fiatalok új uta-
kat tárhatnak fel, a rutinos és hagyományos utakat kö-
vető képviselők számára, míg az idősebbek segíthetnek 
a fiataloknak a rengeteg tapasztalattal a hátuk mögött. 

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és az Össze-
fogás Heves Megyéért Egyesület jelöltjei bíznak Önök-
ben és abban, miszerint Füzesabonyt a soron követke-
ző választási ciklusban ismét vezetheti ez a két szerve-
zet jelöltjei révén, hiszen az elmúlt 4 év nem volt ele-
gendő az idő rövidsége miatt vehemens fejlesztések 
végrehajtására, minden elképzelés megvalósítására. 

legifjabb Bánik Eduárd

Lokálpatrióta 
fenyegetések

„Csak úgy pezseg a politikai élet Füzesabonyban” – 
volt olvasható a Heves Megyei Hírlap augusztus 16-án 
megjelent számának 2. oldalán. Megdöbbentett ez a 
Laminé féle Lokálpatrióta választási nyilatkozat. Ott 
szeretnék folytatni, ahol a választók 2010-ben egyér-
telműen abba hagyatták velük a számtalan fenyege-
tést, kirúgást, mocskolódást, hazudozást és a város la-
kóinak, valamint az intézményi dolgozóknak a sem-
mibe vételét? Javaslom, hogy előbb a saját lelkiis-
meretükkel és az „uralmuk” alatti szabálytalanságok-
kal számoljanak el!  Segítségül ajánlom figyelmükbe 
az „áldásos” tevékenységükkel kapcsolatos ellenőrzé-
sek és felügyeleti vizsgálatok megállapításait, a jelen-
leg ellenük folyamatban lévő bírósági eljárások várha-
tó eredményeit!  Megjegyzem, hogy amennyiben el-
marasztaló ítélet születik, akkor az éppen funkcionáló 
polgármester hivatali kötelessége lesz pénzügyi sza-
bálytalanságok címén kártérítési pert indítani Laminé 
és tanácsadói ellen, minimum 20 millió forint összeg-
ben. És akkor még nem szóltam az uszodára kapott 
600 millió forintról, amit elvettek Füzesabonytól és a 
környező települések lakóitól! Ibrányból érkezett szer-
kesztőségünkbe ez a fotó, ahol a település egyik kin-

cse a nagyszerűen működő uszoda, ami hasonló a 
hozzánk tervezetthez. Ezt soha nem lehet elfelejteni 
nekik, akik elvették ezt a városunk lakóitól! Kérdezem, 
hogy akkor kit is kell elszámoltatni? A választ gondo-
lom, mindenki ismeri.

Wenczel Árpád 

Ízelítő – VII. Füzes Fesztivál
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 2014-ben is megszervezi a város legna-
gyobb rendezvényét. A VII. Füzes Fesztiválon, 2014. szeptember 6-án színes progra-
mok és sztárvendégek várják az érdeklődőket. A színpadi programok mellett a Rá-
kóczi úton kialakított fesztivál területen egész napos kísérő programokon lehet részt 
venni. A gyerekeket trambulin, ugrálóvár, kisvasút, palacsintaevő verseny, „mini vi-
dámpark”, a nagyobbakat pedig büfé, árusok és tombolavásárlási lehetőség várja. 

A délután folyamán a fesztivál színpadán fellép a Betli Duó, a magyar mulatós 
zene világának oszlopos tagja, valamint Várhegyi Gábor – Gábriel, a Dáridó felfe-
dezettje. Gábriel a 2012-es Miskolctapolca szépével, a modell és énekes Donka Ni-
kolettel érkezik, és közös produkciójukkal szórakoztatják majd a közönséget. A nap 
során többször is láthatjuk a színpadon a füzesabonyi The Beatlife zenekart, akik 
Beatles slágereket adnak elő élőzenés koncertjük alkalmával. A fesztivál női sztár-
vendége, a 20.00-kor színpadra lépő Lola. Az énekesnő 2005-ben tűnt fel először az 
Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi döntőjén Szerelem című dalával. 2005 óta már 
több lemeze is megjelent, és a sikeres énekesnő koncertjei alkalmával dance, pop és 
pop-rock stílusú dalokkal varázsolja el közönségét.  A fesztivál záró koncertjét 21.00-
kor a Children of Distance adja majd. A lehetetlen vállalkozásnak tűnő kezdeti 
szárnypróbálgatásokat követően hatalmas meglepetés érte a srácokat, hiszen dala-
ik sorra lépték át az 1 – vagy akár 2 – milliós kattintást. Így nem meglepő tehát, hogy 
a COD mára már Magyarország egyik legsikeresebb fiúcsapata. A fiúk – Shady (Nyá-
ri Roland), Horus 
(Somogyi Péter) 
és Carp-E (Ács Ró-
bert) – már szá-
mos zenei díjjal 
büszkélkedhetnek, 
idén is többszörös 
VIVA Comet díja-
sok lettek. Elnyer-
ték a VIVA Comet 
Legjobb Együttes 
és Super Fan díját 
is. A díjak és elis-
merések mellett si-
kertörténetük leg-
főbb bizonyítéka a 
több ezer fős kö-
zönség, mely egy 
emberként ének-
li dalaikat a kon-
certek alkalmával, 
valamint a több 
százezer fős rajon-
gótábor a csapat 
Facebook oldalán.  

Az érdeklődők 
mellékelten olvas-
hatják a fesztivál 
részletes program-
ját. A szervezők 
mindenkit szere-
tettel várnak!

Hosztafi Amanda

Őszi kirándulás
Bulgária –Törökország, Füzesabonyból Rodostóba, Rákóczi nyomában!
Időpont: 2014. október 24-29-ig, 1 éj Bulgáriában, 3 éj Isztambulban három csillagos hotelben, reggelivel. 

Utunk először Bulgáriába vezet, a Rilai kolostorhoz, ami a világörökség része, majd egy éjszaka eltöltése után 
továbbutazás Edirnébe, ahol megtekintjük Törökország legmagasabb minaretjeivel rendelkező Szelim-mecse-
tet. Ezt követően Rodostóba érkezünk, és a Magyar utcában koszorút helyezünk el II. Rákóczi Ferenc fejedel-
münk egykori házánál. Majd Törökország egykori fővárosába, Isztambulba érkezünk, ahol három éjszakát töl-
tünk. A Kék mecsetet, a Hagia Sophia székesegyházat, a Topkapi palotát, a háremet, a Jedikulát, áthajózunk 
Ázsiába, a Boszporuszon. Izgalmas sétát teszünk az Egyiptomi Bazárban, a Nagy Bazárban.
Lehetőségünk lesz kipróbálni az igazi török hamam fürdőt (fakultatív), és megkóstolni a felejthetetlen ízű tö-
rök gasztronómia csodáit. Most mindezt füzesabonyi indulással megteheti!
Részvételi díj: 77 000 Ft/fő, mely ár tartalmazza az utazás, a szállás, a reggeli díjait. Bővebb információ, jelent-
kezés: +36/30/247-8857 (Jelentkezéseket szeptember 10-ig - vagy amíg van üres hely - tudunk elfogadni!)

VII. Füzes Fesztivál
2014. szeptember 6.

10.00-13.00 Népdalkörök találkozója
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-14.30 Ünnepélyes megnyitó
14.30-15.00 Óvodások fellépése
15.00-15.30 Karate bemutató
15.30-16.00 Zumba Jordán Marcsival
16.00-16.30 Gyermek szépségverseny
16.30-17.15 Sipos Enikő táncosai
17.15-17.30 Palacsintaevő verseny
17.30-18.00 Várhegyi Gábor és Donka Niki
18.00-  Eredményhirdetés
18.30-19.00 The Beatlife
19.00-20.00 Betli Duó
20.00-20.30 Lola
20.30-  Tombolahúzás
21.00-21.30 Children of Distance
21.30-  Tűzijáték
21.45-23.00 Utcabál, diszkó
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