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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Választó Polgárok!
Tisztelt Füzesabonyiak!
Bemutatom Önöknek az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és az Összefogás Heves Megyéért Egyesület jelöltjeit a 2014.
októberi helyhatósági választásokra. Mielőtt azonban ezt megteszem, előtte ezúton
is
megköszönöm
Gulyás László polgármester úr munkáját,
aki az ÖFE jelöltjeként
került újra megválasztásra 2010-ben és sikeresen irányította az
elmúlt négy évben
városunk önkormányzatát. Józan gondolkodású, tapasztalt államigazgatási szakemberként segített
kivezetni a várost a
megörökölt csőd közeli állapotból, ahová
a Fidesz által is elutasított, Laminé vezette
helyi Lokálpatrióták
juttatták.

Tisztelt Olvasó!
A Füzes Krónika augusztus végi száma elsődlegesen a hagyományos, nyárbúcsúztató Füzes Fesztiválról és a közelgő helyhatósági választásokról szól. Jelöltjeink és aktivistáink hamarosan megkeresik Önöket,
hogy aláírásukkal támogassanak bennünket. Ezúton is köszönjük megtisztelő bizalmukat! A VII. Füzes Fesztiválon személyesen is találkozhatnak és beszélgethetnek
velünk. Várjuk kérdéseiket és észrevételeiket! A Füzes Krónika – következő száma –
szeptember 19-én jelenik meg, amiben az
ÖFE részletes programjáról és lakossági fórumairól is tájékoztatjuk olvasóinkat. Várjuk nagy tisztelettel Önöket szeptember
6-án a VII. Füzes Fesztiválon!
Wenczel Árpád ÖFE elnök

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
és az Összefogás Heves Megyéért Egyesület
8 fő képviselőjelöltet indít Füzesabonyban,
akik főbb, általuk képviselendő terület alapján 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 (szociális ellátás, egészségügy, időskorúak)
- Valyon István (oktatás, testnevelés, sport)
- Wenczel Árpád (pénzügy,
városfejlesztés, munkahelyteremtés, vállalkozók)
- valamint a független, azonban az ÖFE és az ÖHME által támogatott jelöltünk: Kádas Imre
(oktatás, sport, ügyrend)

Ezúton jelentem be, hogy a 2014-es önkormányzati választáson egyesületünk nem
indít polgármester jelöltet. Hogy miért döntöttünk így, annak komoly oka és reményeim szerint üzenete van. Ezzel a döntéssel
arra szeretnénk felhívni Füzesabony választópolgárainak figyelmét, hogy az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület elítéli azokat a szélsőségeket, amelyeket az induló jelöltek közül 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 polgármestere lehessen, akinek elképzelései sok ponton
találkoznak az ÖFE és az ÖHME programjával.
Sok variációt átgondolva, számtalan – egyesületen belüli – egyeztetést követően hoztuk
meg ezt a kompromisszumot, ami meggyőződésünk szerint a város érdekeit leginkább
(folytatás az 2. oldalon)
képviseli.

(folytatás az 1. oldalról)

Reményeink szerint, amennyiben Nagy
Csaba független polgármester mellé feláll
októberben az ÖFE–ÖHME többségű testület, akkor ez garancia lesz egy továbbiakban
is élhető, nyugodt és biztonságos, kisváros
működtetésére, ahol a még fokozottabb pályázati 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 sodródhatott volna a Lokálpatrióták korábbi felelőtlen 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, hiszen akkor a város fejlődése kerülne veszélybe kompromisszumkészség hiányában. Nem
szeretnénk, ha Füzesabonyból Érpatak lenne,
a város útjain a gárda masírozna és a végletekig felütné a fejét településünkön a rasszizmus és a diktatúra!
Mindezek alapján, a város érdekeit elsődlegesen figyelembe véve, lemondunk a polgármesterjelölt állításról.
Képviselőjelöltjeink azonban Füzesabony
város lakosságának jóléte, biztonságérzete
és szellemi, valamint anyagi gyarapodása érdekében szeretnének dolgozni továbbra is,
ahogy ezt az elmúlt 4 évben is tették. Az Ös�szefogás Füzesabonyért Egyesület – ahogy a
nevében áll – FÜZESABONYÉRT, a város fejlődéséért, a lehetőségek megvalósításáért és
a nyugodt mindennapi együttélés folyamatos fentartásáért dolgozik, tevékenykedik –
ÖSSZEFOGÁSSAL. A megkezdett, eddigi
munkát kívánjuk folytatni a következő ciklusban is, hogy terveink és elképzeléseink
az Önök felhatalmazásai révén valósággá
válhassanak! A teljesség igénye nélkül: közel 300 millió forintból megépítettük a térség egyik legkorszerűbb egészségügyi központját, 3 intézményünknél a működésképtelen, elavult fűtési rendszert lecseréltük a
XXI. század jelenlegi leghatékonyabban működtethető hőszivattyús fűtési rendszerére,

több, lepusztult épületünket rendbe hoztuk, így pl. a volt
MHSZ épületeit, a Zrínyi út 21. szám alatti épületet (volt ÖNO)
és az Ámort, valamint
a sportpályán lévő öltözőket. Az új ÖNO elhelyezésére szolgáló,
volt gimnáziumi kollégium 84 millió forintos
összköltségű beruházása elkészült, a 4. számú orvosi körzet és a
védőnők megfelelő
elhelyezése is biztosítottá vált a volt orvosi
ügyelet közel 50 millió
forintos átalakítása révén. Megvásároltuk
az egykori ÉMÁSZ és
a telepi varroda épületét összesen 27 millió forintért. A telepen
6 millió forintból alakítottuk ki az előírásoknak és remélhetőleg
a gyerekek igényeinek
is mindenben megfelelő új játszóteret a
régi területén. Több,
forgalmas helyen lévő,
lepusztult állapotú járdaszakaszt is kijavítunk, 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 mellett. 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 sikeres pályázata révén. A Városi Televízió eszközparkját is sikerült korszerűsíteni.

A biztonságos, nyugodt átmenet hívei vagyunk, ezért állítunk teljes lészámban képviselőjelölteket, hiszen az ő személyük véleményünk szerint garancia a biztonságos, további működésre és fejlődésre. Bízunk abban,
hogy városunk polgárai, településünk lakossága megérti üzenetünket és elgondolkodik
mindenki döntésünk józanságán!
Reméljük, hogy támogatni fogják céljainkat egy biztonságos, a családok számára nyugalmas és mindenki részére élhetőbb közös
jövőnk érdekében, amely növeli majd az emberek önbecsülését és egyben Füzesabony
gyarapodását!
Wenczel Árpád elnök (ÖFE, ÖHME)

Az önkormányzati
választásokról

Sajtó helyreigazítás
A Füzes Krónika 2014. augusztus 8-án
megjelent számának 2. oldalán „A 2014es európai uniós választásokról” című cikket Bánik Eduárd írta – aki a legifjabb a városunkban élő Bánik Eduárdok közül. Ezt a
helyreigazítást Edu nagyapjának kérésére tettük közzé, egyben az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől.

A helyhatósági választás 2014. október 12-én lesz megtartva és azon minden 18. életévét betöltött magyar, vagy nem magyar választópolgár részt vehet - akinek bejelentett lakóhelye
vagy tartózkodási helye van Magyarországon. A választás egyfordulós és nem lesz sem érvényességi, sem pedig eredményességi küszöb, azaz nem számít, hogy hányan vesznek részt a választáson és
az sem, hogy az adott polgármester-, és képviselőjelölt hány százaWenczel Árpád felelős szerkesztő
lékot kap. Az nyeri meg a választást, aki a legtöbb szavazatot kapja. A választás előtt, azonban a polgármesterjelölteknek a polgárok 3%-nak ajánlásával, míg a képviseAz Összefogás Füzesabonyért
lő jelölteknek a polgárok 1%-nak aláírásával kell rendelEgyesület már a
kezniük. Az állampedig minközösségi portálon is elérhető! polgárok
den indulónak egyszer írhatják alá az

Facebook
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aláírásgyűjtés során az ajánlószelvényeket – legkésőbb szeptember 8-ig.
Az ÖFE-ÖHME jelölésével 8 képviselő indul, akik szakképzett és hozzáértő emberek. Ez a két jelölőszervezet az, amely városunk számára a leginkább vegyes és éppen ezért a legelőnyösebb összetételű tábort hozta létre a választásokra. Indulnak fiatalok, idősebbek, újak és régiek. A
mai világban szükség van arra, hogy a fiatalok új utakat tárhatnak fel, a rutinos és hagyományos utakat követő képviselők számára, míg az idősebbek segíthetnek
a fiataloknak a rengeteg tapasztalattal a hátuk mögött.
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és az Összefogás Heves Megyéért Egyesület jelöltjei bíznak Önökben és abban, miszerint Füzesabonyt a soron következő választási ciklusban ismét vezetheti ez a két szervezet jelöltjei révén, hiszen az elmúlt 4 év nem volt elegendő 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 egyértelműen abba hagyatták velük a számtalan fenyegetést, kirúgást, mocskolódást, hazudozást és a város lakóinak, valamint az intézményi dolgozóknak a semmibe vételét? Javaslom, hogy előbb a saját lelkiismeretükkel és az „uralmuk” alatti szabálytalanságokkal számoljanak el! Segítségül ajánlom figyelmükbe
az „áldásos” tevékenységükkel kapcsolatos ellenőrzések és felügyeleti vizsgálatok megállapításait, a jelenleg ellenük folyamatban lévő bírósági eljárások várható eredményeit! Megjegyzem, hogy amennyiben elmarasztaló ítélet születik, akkor az éppen funkcionáló
polgármester hivatali kötelessége lesz pénzügyi szabálytalanságok címén kártérítési pert indítani Laminé
és tanácsadói ellen, minimum 20 millió forint összegben. És akkor még nem szóltam az uszodára kapott
600 millió forintról, amit elvettek Füzesabonytól és a
környező települések lakóitól! Ibrányból érkezett szerkesztőségünkbe ez a fotó, ahol a település egyik kin-

Ízelítő – VII. Füzes Fesztivál
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 2014-ben is megszervezi a város legnagyobb rendezvényét. A VII. Füzes Fesztiválon, 2014. szeptember 6-án színes programok és sztárvendégek várják az érdeklődőket. A színpadi programok mellett a Rákóczi úton kialakított fesztivál területen egész napos kísérő programokon lehet részt
venni. A gyerekeket trambulin, ugrálóvár, kisvasút, palacsintaevő verseny, „mini vidámpark”, 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 felfedezettje. Gábriel a 2012-es Miskolctapolca szépével, a modell és énekes Donka Nikolettel 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 sztárvendége, 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 21.00kor a Children of Distance adja majd. A lehetetlen vállalkozásnak tűnő kezdeti
szárnypróbálgatásokat követően hatalmas meglepetés érte a srácokat, hiszen dalaik 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 (Nyári Roland), Horus
(Somogyi Péter)
és Carp-E (Ács Róbert) – már számos zenei díjjal
büszkélkedhetnek,
idén is többszörös
VIVA Comet díja- 10.00-13.00 Népdalkörök találkozója
sok lettek. Elnyerték a VIVA Comet 13.00-14.00 Ebédszünet
Legjobb Együttes 14.00-14.30 Ünnepélyes megnyitó
és Super Fan díját 14.30-15.00 Óvodások fellépése
is. A díjak és elismerések mellett si- 15.00-15.30 Karate bemutató
kertörténetük leg- 15.30-16.00 Zumba Jordán Marcsival
főbb bizonyítéka a 16.00-16.30 Gyermek szépségverseny
több ezer fős közönség, mely egy 16.30-17.15 Sipos Enikő táncosai
emberként ének- 17.15-17.30 Palacsintaevő verseny
li dalaikat a koncertek alkalmával, 17.30-18.00 Várhegyi Gábor és Donka Niki
Eredményhirdetés
valamint a több 18.00-		
százezer fős rajon- 18.30-19.00 The Beatlife
gótábor a csapat
Facebook oldalán. 19.00-20.00 Betli Duó
Az érdeklődők 20.00-20.30 Lola
mellékelten olvas- 20.30-		
Tombolahúzás
hatják a fesztivál
részletes program- 21.00-21.30 Children of Distance
ját. A szervezők 21.30-		
Tűzijáték
mindenkit szere21.45-23.00 Utcabál, diszkó
tettel várnak!

VII. Füzes Fesztivál
2014. szeptember 6.

Hosztafi Amanda

Őszi kirándulás

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 gondolom, mindenki ismeri.

Wenczel Árpád
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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-mecsetet. Ezt követően Rodostóba érkezünk, és a Magyar utcában koszorút helyezünk el II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk egykori házánál. Majd Törökország egykori fővárosába, Isztambulba érkezünk, ahol három éjszakát töltünk. 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 török 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, jelentkezés: +36/30/247-8857 (Jelentkezéseket szeptember 10-ig - vagy amíg van üres hely - tudunk elfogadni!)
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