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AZ ÖSSZEFOGÁS

Tisztelt Olvasó!
A Füzes Krónika ezúttal a szeptember 6-án sikeresen megrendezett VII. Füzes Fesztivállal foglalkozik elsődlegesen, de már az október 12-én tartandó helyhatósági választásokra is felhívjuk olvasóink szíves figyelmét
az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és
az Összefogás Heves Megyéért Egyesület
képviselő jelöltjeinek plakátja révén. Az
ÖFE – ÖHME jelöltjeiről, programjáról kiadványunk október 3-án megjelenő számában olvashatnak majd.
Wenczel Árpád felelős szerkesztő

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

VII. Füzes Fesztivál
Szeptember 6-án került Füzesabonyban az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület szervezésében immár 7. alkalommal megrendezésre a város legnagyobb szabású, már hagyományosnak tekinthető, nyarat búcsúztató rendezvénye, a VII. Füzes Fesztivál. Az egész napos eseményen délelőtt népdalkörök találkozójára került sor, majd délután, a megnyitón
Gulyás László polgármester, dr. Csomós András
igazgató főorvos és Wenczel Árpád ÖFE elnök
köszöntötték a jelenlévőket. Ezt követően galambröptetésre került sor. A kicsit borongós, de
ugyanakkor kellemes őszi délutánon a rengeteg gyerek program mellet, több sztárfellépő
szórakoztatta az ezúttal is nagyszámú közönséget – így például a Betli duó, Lola és a Children
Of Distance. A Pöttömke és a Hétszínvirág
óvodák növendékei az idén is nagyon ügyesek és aranyosak voltak. A gyerek szépségverseny mellett újdonság volt és egyből népszerűvé vált a palacsintaevő verseny, amit Hosztafi
Amanda műsorvezetőnk bonyolított le. Körhinták, ugráló vár, trambulin, kisvasút és kreatív sarok – ezek is a nebulók szórakoztatását
szolgálták, akár csak a tűzoltó autók. A kicsit
nagyobbaknak a céllövölde mellett ingyenes
egészségügyi szűrés állt rendelkezésükre és
élvezhették a Casarini Fanny – Mészáros Márk
páros, valamint a Wolf Dance Company csodás táncait, valamint a Zumba őrületet. Gábriel
és a The Beatlife zenéje leginkább a közép korosztálynak és az idősebbeknek szólt, de a fiatalabbak is élvezték az élő koncertet. A VII. Füzes

Fesztivált tűzijáték és utcabál zárta, ahol napjaink diszkó sikereit ezüstösen csillogó CD lemezeikről Wenczel Ádám és Gonda Crank Milán játszották le. Az egész nap során a hang és
fénytechnikát a PW Produkció szolgáltatta. A
retro blokkra már nem jutott idő, az majd jövőre következik a VIII. Füzes Fesztiválon.
Fél éves előkészítő munka előzte meg egyesületünk – és egyben a város – legnagyobb
idei rendezvényét, ahol ismét kegyes volt hozzánk és a kilátogató szép számú közönséghez az időjárás. Anyagi, erkölcsi és természetbeni támogatóink száma jócskán meghaladta a százat, ezúton is köszönöm az önzetlen segítségüket! Külön szeretném kiemelni Füzesabony Város Önkormányzatának és a helyi Polgárőr Egyesületnek a szervezésben és a biztonságos lebonyolításban nyújtott segítségét! A
visszajelzések igazolják, hogy nem volt hiábavaló támogatóinknak és az ÖFE lelkes csapatának a fáradozása, önzetlen segítsége, mert így
2014-ben is sikerült egy kellemes, emlékezetes
nappal megajándékoznunk a füzesabonyiakat.
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

A Fesztivál margójára
A fesztiválunk a résztvevők visszajelzései alapján ezúttal is jól sikerült. A 7 év során valamit mindig hozzá tettünk a programokhoz annak érdekében, hogy a soron következő rendezvényünk
még szórakoztatóbb legyen. Sajnos olyan emberek is elvegyülnek időnként a közönség soraiban, akik esetenként agresszívvá
válnak. Erre augusztus 20-án és szeptember 6-án is volt példa.
Ezúton is köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a helyi polgárőrök, valamint a rendőrség gyors, szakszerű beavatkozásaiért!
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke
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Válasz dr. Gondos
István nyílt levelére
Tisztelt Gondos Úr!
A szeptember 4-én hozzám intézett nyílt levelére az alábbiakban válaszolok.
A Füzes Fesztivált az Összefogás Füzesabonyért Egyesület szervezi már 7 éve, tehát nem csak a választások idején – Ön ezek szerint az elmúlt években nem foglalkozott a helyi eseményekkel. Célunk elsődlegesen mindvégig a füzesabonyi és környékbeli lakosság kulturált szórakoztatása volt és jelenleg is az. Véleményünk
szerint a környező falvakhoz, városokhoz hasonlóan településünk
polgárai is megérdemelnek egy olyan napot, amikor helyben eltölthetnek egy kellemes szombat délelőttöt, illetve délutánt és estét olyan fesztiválon, ahol a füzesabonyi fellépők mellett ismert
sztárok is szórakoztatják őket. A programokat minden esetben
úgy állítjuk össze, hogy az minden korosztály számára kellemes
kikapcsolódást biztosítson. Nem tudok róla, hogy Gondos úr rendelkezik jelentős rendezvény szervezői tapasztalattal, hiszen még
egyetlen, Ön által lebonyolított eseményről sem hallottam, ezért
nem veszem sértőnek naivan megfogalmazott gondolatait. Tájékoztatom arról az apróságról, hogy az ÖFE esetében egy Füzes
Fesztivál szervezése általában fél éves előkészítő munkával jár. Ez
idő alatt megtervezzük a program minden egyes részletét, ügyelve a tartalmi és látvány elemeken túl a biztonsági, hatósági előírásokra, illetve minden apró részletre. Közel 6-7 hónapon folyamatosan keressük helyben és a térségben azon önzetlen vállalkozókat, vállalkozásokat, illetve magánszemélyeket, akik e nemes cél
érdekében hajlandóak kisebb – nagyobb összeggel, illetve munkájukkal, vagy egyéb felajánlásukkal támogatni a fesztiválunkat.
Az idén több mint 100-an voltak ők és évről – évre nő a számuk
szerencsére. Önnek talán hihetetlen, de vannak ilyen jó szándékú
emberek, és jogi személyek! A VII. Füzes Fesztivál finanszírozása és
lebonyolítása is így állt össze. Megnyugtatom, nem az Ön szorgos
munkájával megtermelt adó forintokból, sem pedig közpénzből,
hanem az előbb leírt forrásokból! Füzesabony Város Önkormányzatának rendezvényekre fordítható, költségvetésében elkülönített összege igen szerény, ezért nagy segítség számára az, ha egy
civil szervezet ilyen feladatot felvállal, hiszen ezzel a város lakosságának érdekeit szolgálja. Bár közvetlen anyagi segítséget nem tud
nyújtani a fesztivál lebonyolítására, de a közvetett – adott esetben
erkölcsi támogatást – is szívesen veszi egyesületünk.
Nagyon jól tudom, mi a dolgom a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnökeként, nem szorulok Öntől kioktatásra. Azt pedig
képzett jogászként Gondos dr. is tudhatja, hogy semmi köze nincsen egy szervező, lebonyolító cég, adott esetben az Összefogás
Füzesabonyért Egyesület rendezvényének – üzleti titokként kezelendő – költségvetésére és támogatói listájára.
Az áskálódás helyett inkább Ön is tehetne valami hasznos, karitatív dolgot Füzesabonyért! Szívesen veszem segítségét, anyagi
felajánlását a 2015 szeptemberében megtartandó VIII. Füzes Fesztiválhoz! Van két bölcs, hozzám intézett nyílt leveléhez illő, régi
magyar mondás, miszerint – mindenki inkább a saját portája előtt
söprögessen, illetve ki mint él, úgy ítél! Ez valamennyiünkre, így
természetesen Önre is vonatkozik véleményem szerint. Várom jövőbeni önzetlen felajánlásait!

Politikai csatározások tisztességesen
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület teljes mértékben elzárkózik
a Jobbik és a Lokálpatrióták szélsőséges eszméitől, valamint néhány
Fidesz – KDNP által támogatott, képviselő jelölt megnyilvánulásától, de
ettől függetlenül a választások során nem ellenségként tekint rájuk, hanem csupán ellenfélként. Éppen ezért az ÖFE – velük ellentétben – kerüli a személyeskedést, nem próbálja sárba tiporni senki becsületét, a magánéletét mindenkinek tiszteletben tartja, és elzárkózik a rágalmazástól, valamint a vádaskodástól. Szánalmas és gyakran mosolyra fakasztó
az a sok hazugság, egy – a valóságtól teljesen elrugaszkodó – blog oldalon, amely Laminé bűvkörében él és mindenki mást szapul rajta kívül olyan kitalációkkal, amelyek esetenként már eltorzult elmére vallanak a rengeteg indulat, utálat révén – ezért csak sajnálni lehet a moderátorát. A Füzes Krónika szerkesztőségét, az ÖFE tagjait sokan megkeresik mostanában az ellenfeleinkről szóló, esetenként lejárató információkkal, pletykákkal és gyakran kérik ezek közzétételét. Időszaki kiadványunk archívumában már jelentős mennyiségű, kapott dokumentummal rendelkezünk néhány, most induló jelölt viselt dolgairól, de
ezek publikálásától mindaddig elzárkózunk, amíg az adott személytől
közvetlen provokáció nem éri az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
jelöltjeit. Remélem, hogy a jelölő és támogató pártok, illetve szervezetek képviselői lassan felnőnek az általunk képviselt ez irányú magatartáshoz és eszmeiséghez, mert eddigi megnyilvánulásaik esetenként,
sajnos nem ezt tükrözték!
Wenczel Árpád felelős szerkesztő

Üdvözlettel: Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Gyászhír

Nagy veszteség érte mások mellett a helyi Polgárőr Egyesületet!
Szeptember 11-én, csütörtökön kísértük utolsó útjára Kalóczkay
Károlyt a füzesabonyi „falusi” temetőben, akit katonai tiszteletadás mellett
helyeztek örök nyugalomra. Nagyszerű ember volt. Az ÖFE nevében ezúton
is részvétemet fejezem ki a gyászolók
felé. Nyugodjon békében!
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke
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Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület már
a Facebook közösségi portálon is elérhető!
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