
AZ ÖSSZEFOGÁS                        FÜZESABONYÉRT  EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt 
Füzesabonyiak!
A helyhatósági választások előtti 
időszak, utolsó Füzes Krónikáját ol-
vashatják. Időszaki kiadványunk-
ban megismertetjük Önökkel az 
Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület és az Összefogás Heves Me-
gyéért Egyesület helyi képviselő 
jelöltjeinek a választási program-
ját, illetve röviden jelöltjeink is 
bemutatkoznak abban a sorrend-
ben, ahogy a szavazó listán majd 
szerepelni fognak. Felhívjuk figyel-
müket, hogy egy törvényi módosí-
tás miatt ezúttal nem ABC sorrend-
ben lesznek feltüntetve a szavazó 
íven a jelöltek, hanem egy nyilvá-
nos választási ülésen felállított név-
sor szerint, ami a neveik kisorsolá-
sa alapján került megállapításra.  1 
polgármesterre és 8 leendő képvi-
selőre lehet voksolni az idén – ha-
sonlóan 2010-hez. Az új mandátum 
5 évre szól. Ezúton is kérjük, hogy 
az ÖFE – ÖHME képviselő jelölt-
jeinek neve mellé húzzák az X-et, 
amennyiben közismert, hiteles je-
löltjeink, a röviden felvázolt válasz-
tási programunk, valamint az el-
múlt 4 év során az ÖFE által támo-
gatott fejlődési, működési irány el-
nyerte tetszésüket, bizalmukat! A 
polgármester jelöltek közül egye-
dül Nagy Csaba független jelöltet 
tartjuk alkalmasnak erre a pozíci-
óra, így kérjük szimpatizánsainkat, 
hogy rá voksoljanak. A független 
képviselő jelöltek közül az ÖFE – 
ÖHME Kádas Imrét támogatja, mint 
ezt a sajtó tájékoztatónkon már ko-
rábban bejelentettük.

Fontosnak tartjuk a bizton-
ság, békesség és a nyugalom 
fenntartását, hiszen a kampány 
során már bebizonyosodott, 
hogy egyedül az Összefogás Fü-
zesabonyért Egyesület képvise-
li ezt az irányt Füzesabonyban, a 
többi jelölő, támogató szervezet fo-
lyamatosan hazug vádaskodásaival, 

VIII. évfolyam, 41. szám, 2014. október 3.

Köszönjük, hogy aláírásukkal támogatták jelöltjeinket!

Kérjük, hogy október 12-én szavazzanak az  
ÖFE – ÖHME KÉPVISELŐ JELÖLTJEIRE!

(folytatás az 2. oldalon)
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gyakori személyeskedéseivel próbálta be-
mocskolni mások - több esetben a mi jelölt-
jeinknek – a becsületét, jó hírnevét és még 
alkalmanként a családját is. Az Összefogás 
Füzesabonyért Egyesület Facebook oldalán 
és a Füzes Krónika időszaki kiadványában is 
megjelent egy írása a Krónika szerkesztősé-
gének „Politikai csatározások – tisztessége-
sen” címmel. Ebben az ÖFE csapata és a Fü-
zes Krónika szerkesztősége senkit nem fe-
nyegetett, hanem arra kérte politikai ellen-
feleit, hogy - az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesülethez hasonlóan - próbáljanak meg 
tisztességesen kampányolni és hagyják abba 
a sárdobálást, rágalmazást. Úgy tűnt, hogy 
az „értelmesebbek” megértették egyesüle-
tünk üzenetét, de néhányan, például a Lokál-
patrióták – Atkári úr fővédnökségével – ezért 
a jó szándékú írásomért a blogjuk mocskoló-
dásain túl a Helyi Választási Bizottságnál kö-
vetelték, hogy tegyenek ellenem feljelentést 
és töröltessék a nekik nem tetsző Facebook 
bejegyzésemet. Az elutasításukat követően 
a Területi Választási Bizottságnál fellebbez-
tek, ahol 2014. szeptember 25-én szintén el-
utasították őket, mivel semmi nem bizonyít-
ja azt az állításukat, hogy a soraim a választás 
alapelveit sértenék. De Nagy Csaba polgár-
mester jelöltnek is neki mentek, ott a Debre-
ceni Ítélőtábláig jutottak el a „pletykák alap-
ján” Jobbikos jogászukkal a hátuk mögött, de 
azt a csatájukat is csúfosan elbukták minden 
szinten. Számukra a fenyegetések, megfé-
lemlítések a megfelelő eszközök, amit 2006-
2010 között is alkalmaztak. Ebből a maga-
tartásból viszont Füzesabonynak és az őket 
anno jelölő Fidesznek elege lett 4 évvel ez-
előtt. Az interneten kering egy Cikiző – saját 
nevüket természetesen szintén fel nem vál-
laló – „bátor legények csapata”, akik ráadá-
sul a Polgármesteri Hivatal épületének címét 
felhasználva (Rákóczi út 48.) regisztráltak be 
egy vasárnapon (!) - a névjegyük alapján. Ők 
is elítélhető módon, sajátos stílusban köze-
lítenek meg sok témát, nem kímélve gyak-
ran a jó ízlés határát és a személyiségi jogo-
kat. A Fidesz Tüske elnevezésű kampánylapja 
– mint az Illetékes Elvtárs – mindenkit támad, 
csak a saját támogatottjaikat fényezi. Érde-
kes, hogy annak okáról nem írnak, miért nem 
kívánták jelölni az embereiket! Nem merte a 

FIDESZ-KDNP felvállalni 
a támogatott személye-
ket valamiért?  A Jobbik 
hozza a szokásos szélső-
séges, indulatos, eseten-
ként provokatív formáját, 
de tőlük nem is várható 
más. Többen azt állítják, 
hogy a hátuk mögött ott 
áll titkos szövetségesként 
a Lokálpatrióta Egylet – ki 
tudja?(!) Végül nem kívá-
nok megfeledkezni arról 
az aljas, telefonos - au-
tomatahívás formájá-
ban kivitelezett hadjá-
ratról sem, amit ismeret-
len számról indítottak el 
a gyanútlan füzesabo-
nyi telefon előfizetők irá-
nyába - ami jól beleillik a 
„família szagú”, névtelen-
ség mögé bújó, minden-
ki mást mutyizással vá-
doló képbe. Ebben a va-
lós tartalmat kiforgatva, 
szándékosan félreértel-
mezett kijelentések köré 
szövött hazug maszlagot 
hirdetnek többünk ellen. 
Valaki, vagy valakik na-
gyon félnek Nagy Csa-
ba polgármester jelölttől 
és Wenczel Árpád képvi-
selő jelölttől – mert má-
sok mellett bennünket 
próbálnak leginkább tá-
madni. Az ÖFE és az átlagemberek vélemé-
nye szerint a sötétben meghúzódó, hazudo-
zó, folyamatosan rágalmazó, gyakorta be-
csületsértő ellenfeleinknek ideje lenne már 
a saját programjaikat hirdetni, bár ez a je-
lek szerint egyeseknek nehezére esik – fél-
ve attól, hogy nem tudnak semmi hiteleset 
felmutatni az ÖFE-ÖHME jelöltjeinek prog-
ramjával szemben, de ezzel csak még mé-
lyebbre süllyednek a társadalmi megítélé-
sük, elfogadottságuk szintjén! Úgy látszik, 
nagyon tartanak ellenfeleink közül többen 
is a 4 éve sikeres, ÖFE támogatott, önkor-
mányzati eredményektől. Hiába próbált 
az úgynevezett helyi ellenzék számos 

ÖFE ötlet alapján elő-
terjesztett fejlesztést 
megakadályozni, a 
legtöbb esetben még-
is sikerült megvalósí-
tanunk elképzelésein-
ket. Legutóbb például a 
Jobbik polgármester je-
löltje még arra sem mél-
tatta a telepi játszótér 
felújítását, hogy megje-
lenjen a játékok beszer-
zéséről szóló ülésünkön, 
de ennek ellenére már 
használatba is vehették 
a gyerekek a minden el-
várásnak és előírásnak 
megfelelő új eszközö-
ket. A Turul úti orvo-
si rendelő átépítését, 

a gyerekorvos átköltöztetését sajnos az 
ÖFE legjobb szándéka ellenére sem tud-
ta egyelőre kivitelezni, mert ezt viszont si-
került meggátolni az ellenzéki képviselő-
társainknak, annak ellenére, hogy minden 
szükséges terv elkészült a beruházáshoz és 
a forrás is rendelkezésre állt.  Szerencsére a 
szintén ÖFE javaslatra elindított – a telepi 
részről az aluljáró irányába vezető sétány 
és park kialakítását - nem akadályozták 
meg, itt már a parkosításnál tartunk, mint 
az a képeken is látszik, illetve több pad és 
szeméttartó, valamint egy fedett kerékpár-
tároló kerül hamarosan kihelyezésre. 

(folytatás az 1. oldalról)
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Tisztelt Füzesabonyi 
 Választó Polgárok! 

Az elmúlt négy évben az ÖFE vélemé-
nyünk szerint sokat tett városunk fejlődé-
séért, és ezt a következő ciklusban is foly-
tatni szeretné, hiszen mindannyiunk érde-
ke egy fejlett és élhető város biztonságos, 
kiegyensúlyozott működtetése, a lehető-
ségekhez képest leghatékonyabb továb-
bi fejlesztése. Az elkövetkezendő öt év-
ben megválasztásunk esetén, a város ér-
dekeit szem előtt tartva és minden esélyt 
kihasználva azon leszünk, hogy Önök egy, 
az eddiginél is szebb, jobb és biztonságo-
sabb kisvárosban élhessenek. 

Főbb elképzeléseinket, terveinket a 
teljesség és a fontossági sorrend igénye 
nélkül, az alábbiak szerint ismertetjük rö-
viden Önökkel:

Városfejlesztés
• A város út- és járdahálózatának to-

vábbi felújítása: amint átkerülnek Fü-
zesabony város önkormányzatának tulaj-
donába a Közútkezelő KHT útjai, illetve a 
meglévő városi utak, járdák

• Városközpont kialakítása az észa-
ki és déli városrészen egyaránt, pályáza-
ti forrásból, a város eladósítása nélkül. Bel-
víz-, és csapadékvíz elvezetés pályázat út-
ján az egész város területén – a már elké-
szített tervek alapján.

• Központi terek, parkok és parkolók 
további kivitelezése

• Kerékpárutak építése a város fő 
közlekedési utjain

• Ipari és mezőgazdasági beruházá-
sok, munkahelyteremtés támogatása, 
további földterületek vásárlása ipari park 
kialakításának céljára

• Temető: kerítés, urnafal, ravatalozó 
bővítése és felújítása

Nevelés és oktatás:
• Bár az elmúlt időszakban a köz-

nevelési intézmények jelentős részét 

államosították, ennek ellenére elmondható, 
hogy a szakbizottság jó kapcsolatot ápolt a 
helyi KLIK igazgatósággal, voltak közös ren-
dezvényeink is. 

• Az ÖFE szándéka szerint a neveléssel 
kapcsolatos feladatait elsősorban az óvodák 
és a bölcsődék esetében fogalmazza meg. 
Korszerű program alapján működő, innova-
tív intézményekre van szüksége a városnak, 
olyan pedagógusokkal, akik hivatásnak te-
kintik a szakmájukat 

• Mint működtetők, fontosnak tart-
juk, hogy megfelelő minőségű épüle-
tekben valósuljon meg a mindenna-
pi nevelő-oktató munka. Ennek érde-
kében arra törekszünk, hogy iskoláink, 
óvódáink, bölcsődéink felújítása minél 
hamarabb megvalósuljon! Teleki Blanka 
ált. isk., sportcsarnok, óvódák-bölcsődék 
korszerűsítése.

• Célunk, az oktatási struktúra megőrzé-
se és fejlesztése: a középiskola oktatási kí-
nálatának visszaállítása (szakközépiskolai 
képzés, OKJ-s képzések a térség igényeinek 
megfelelően)

A civil szféra hatékony és 
igazságos támogatása

Közművelődés
• Művelődési ház, mozi, illetve a könyv-

tár tatarozása
• Igények reprezentatív felmérése után 

megfelelő programok biztosítása 
• Helyi értékek védelme: kultúrális és 

történelmi hagyományaink  kutatása, is-
mertetése

• Színvonalas szórakozóhelyek kialakí-
tása: kultúrált, modern szórakozási terek lét-
rehozása vállalkozók bevonásával a fiatalok 
számára

Egészségügyi- és szociális ellátás
• Idősek számára 50 férőhelyes, korsze-

rű bentlakásos otthon létrehozása, prog-
ramok biztosítása

• Füzesabony-észak (telep) egész-
ségügyi ellátásának javítása a Turul úti 
egészségház felújítása révén

• „Fiatalok az idősekért” önkéntes 
szolgálat létrehozása a középiskolai ön-
kéntes munkára építve. 

• Mentőállomás kialakítása

Közbiztonság
• A meglévő kamerarendszer további 

bővítése
• Zebrák számának növelése
• Polgárőrség munkájának pályázati 

forrásokkal való további támogatása

Sport
• FSC még hatékonyabb, folyamatos 

finanszírozása
• Fedett térségi uszoda megépítése a 

2006-ban elnyert pályázat alapján
• Futópálya kialakítása a sporttelepen

A választási kampány során az ÖFE – 
ÖHME jelöltjei nem veszünk részt a mások 
által tanúsított sárdobálásban, mocskoló-
dásban. Mi már bizonyítottunk az elmúlt 
4 év során, nincsen félni valónk, eredmé-
nyeinket büszkén vállaljuk. Átlátható, tör-
vényes működésünket többször ellenőrizte 
pl. a MÁK, az ÁSZ, a Kormányhivatal. Az ille-
tékes szervek átláthatónak és törvényesnek 
ítélték meg szakemberként az Önkormány-
zat gazdálkodását. Sikerült stabilizálni költ-
ségvetésünket és közel 400 millió forint fej-
lesztési forrás áll jelenleg is rendelkezésé-
re váro-sunknak, amiből megvalósíthatóak 
lesznek elképzeléseink.

Bízunk Önökben! Kérjük, hogy 
2014. október 12-én szavazataikkal 

támogassák az Összefogás 
Füzesabonyért Egyesület és az 

Összefogás Heves Megyéért 
Egyesület képviselő jelöltjeit!

(ÖFE-ÖHME)

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és az 
Összefogás Heves Megyéért Egyesület  

választási programja

Az ÖFE nem látvány beruházásokra és 
mulatozásokra költötte a város pénzét, 
mint azt Laminéék tették, akik közel 80 mil-
lió forintból olyan játszóteret építettek, ahol 
még egy mosdót sem alakítottak ki. Ennyire 
igénytelenek voltak. A lakosság és az intéz-
ményi dolgozók rettegésben tartásáról, a so-
rozatos – átszervezés mögé bújtatott kirúgá-
sokról - a közvagyon hűtlen kezelésének ala-
pos gyanújáról meg jobb nem beszélni, bár 
ezt sosem lehet a Lokálpatriótáknak elfelej-
teni és megbocsájtani, mint, ahogy az uszo-
dára elnyert 600 millió forintról történő le-
mondást sem!  

A 4 év biztonságos működéséről, az el-
ért eredményekről a Füzesabonyi Hírmon-
dó szeptemberben megjelent VIII. évfo-
lyam 5. számában számolt be részletesen 
Gulyás László polgármester úr, akinek lel-
kiismeretes munkájáért ezúton is köszöne-
temet fejezem ki a magam és az Összefo-
gás Füzesabonyért Egyesület nevében! 

A szakirodalom is elmarasztalja azt a nega-
tív magatartást, amit a több politikai ellenfe-
lünkben is rejlő gyűlölet, rosszindulat testesít 
meg! Egy oka lehet ennek a jelenségnek, mi-
szerint az elmúlt 4 évben olyan eredményes 
volt az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 

tevékenysége az önkormányzati munka terüle-
tén, hogy politikai ellenfeleink félnek a várható 
választási sikereinktől! Mivel ők semmit nem tud-
nak ezzel szemben felmutatni, így minden ere-
jükkel próbálják a tőlük különb jelölteket, szer-
vezeteket hazugságaikkal, rosszindulatú meg-
jegyzéseikkel bemocskolni, lejáratni.  Az ÖFE to-
vábbra is elítéli ezt a szégyenteljes stílust és a mö-
götte álló, nevüket fel nem vállaló személyeket, 
szervezeteket! Velük ellentétben mi a jelenben 
és a jövőben is tisztességesen politizálunk 
és kampányolunk, ahogy eddig is tettük - 
ÖSSZEFOGÁSSAL FÜZESABONYÉRT!

 Wenczel Árpád az ÖFE elnöke
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Önkormányzati képviselő-jelöltjeink
Juhász József

(Szavazólapon sorsolás alapján a 21. 
helyen.) 48 éves vagyok 20 éve élek 
Füzesabonyban. Két leány gyerme-
kem van, akik helyben, de nem ve-
lem élnek. Szakmámat tekintve 
pénzügyi felsőfokú végzettségem 
van. Több területen dolgoztam 
már: mezőgazdasági nagyüzem-
nél, adóhivatalnál, pénzintézetnél 
és vállalkozóként a turizmusban. 
Jelenleg a Füzesabonyi Városüze-
meltetési Kft-t vezetem, mint ügy-
vezető igazgató. Most indulok má-
sodszor a helyi önkormányzati kép-
viselő választáson. Képviselőként 
szeretném a város további fejlődé-
sét, fejlesztését segíteni a programunkban szereplő beruházásokat 
elindítani. A pénzügyi és gazdasági területen megszerzett szakértel-
memmel és több éves vezetői tapasztalatommal tevékeny részt tud-
nék vállalni a város irányításában és a fejlesztések megvalósításában 
is. Szeretek itt élni és szeretném, ha Füzesabony végre egy szép, ren-
dezett kisváros lehetne, ahol az emberek becsülik és megóvják a kör-
nyezetüket, a város értékeit. A Füv Kft irányításom alatt rendkívül so-
kat tett azért, hogy az épületeink, iskoláink, óvodáink megszépülje-
nek a virágágyások, parkok gondozottak legyenek, az utjainkon ká-
tyúmentesen lehessen közlekedni. Olyan képviselő testület tagja sze-
retnék lenni, ahol a megválasztott személyek párthovatartozást félre-
téve Füzesabony fejlődését szeretnék és a személyeskedéseket félre-
téve, e cél érdekében akarnak dolgozni! 

Márkus Róbert Zsolt
(Szavazólapon sorsolás alapján a 
22. helyen.) Nős, két kisfiú apukája. 
Feleségem klinikai szakpszicholó-
gus, én az Eszterházy Károly Főis-
kola munkatársaként vezetőtanár, 
és pedagógiai szakértő vagyok. 38 
éve ebben a városban élek.  Az ön-
kormányzatiságban nyolc év ta-
pasztalatom van, egy ciklust vidé-
ken, egyet pedig itt szülővárosom-
ban vittem végig, mint az oktatás-
sal foglalkozó szakbizottság elnö-
ke. Így elmondhatom, hogy az el-
múlt önkormányzati ciklusban el-
sősorban azzal foglalkoztam, ami-
hez értek, amit tanultam: a neve-
léssel, oktatással, valamint a kultúrával. Legjobb tudásom szerint kép-
viseltem iskoláink, óvodáink, városunk kulturális életének érdekeit, és 
büszkén menedzseltem sportolóink karrierjét. Füzesabonyban ismét 
megmérettetek az önkormányzati választáson. Szeretném folytatni 
a munkát, hogy a magot, amit elvetettem, tovább gondozhassam, 
hogy munkám végül gyümölcsöző legyen mindannyiunk számára. 
Meggyőződésem, hogy a kampány csak október 12-éig tart. Szeret-
ném, ha október 13-tól a bármilyen összetételű testület egy cél érde-
kében tudna együttműködni, együtt munkálkodni: Füzesabonyért. 
Ha Önök is egyetértenek, kérem, támogassanak szavazataikkal.

Wenczel Árpád
(Szavazólapon sorsolás alapján a 4. 
helyen.) 53 éves, szervező üzemmér-
nök vagyok. 3 évtizede pénzügyi és 
biztosítási területen dolgozom, je-
lenleg az Union Biztosító Zrt. me-
gyei vezetőjeként Heves és Nóg-
rád megyékben irányítom az Igaz-
gatóságot. 20 éve lettem először Fü-
zesabony Város Önkormányzatának 
képviselője, jelenleg is a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság elnöke-
ként tevékenykedem. Több civil szer-
vezetet alapítottam. Az Összefogás  
Füzesabonyért Egyesület és az  
Összefogás Heves Megyéért Egyesü-
let elnökeként, valamint a Füzes Kró-
nika  felelős szerkesztőjeként, igyekszem a legtöbbet tenni Füzesabonyért, 
a helyi és környékbeli emberekért. Számtalan rendezvény szervezésének 
és lebonyolításának aktív résztvevőjeként működök közre. Születésemtől 
Füzesabonyban élek, két büszkeségem Ádám (19) és Dávid (17) fiam. A vá-
lasztási listán első eset, hogy nem a névsor végén, hanem elől, a 4. helyen 
leszek megtalálható, így kérem, ide is húzzanak egy X-et! Amennyiben a 
szavazataik alapján ismét felhatalmaznak eddigi önkormányzati mun-
kám folytatására, akkor elsődlegesen pénzügyi és városfejlesztési terüle-
ten tervezem a képviselői tevékenységemet tovább vinni, ügyelve és al-
kalmazkodva az állandóan változó, felgyorsult világunkra. Kérem, tisztelje-
nek meg október 12-én ismét bizalmukkal! Ígérem, hogy Önöket képvisel-
ve, továbbra is mindent megteszek városunkért, valamint Füzesabony in-
tézményeinek biztonságos és hatékony működtetéséért. 

Valyon István  
(Szavazólapon sorsolás alapján a 
20. helyen.) 1956-ban születtem 
Hevesen. 35 éve élek és dolgozom 
Füzesabonyban, a helyi középis-
kolában. Alapvégzettségem bio-
lógia-testnevelés szakos közép-
iskolai tanár. A feleségem tanító-
nő. Két gyermekünk van, Andrea 
közgazdász, Attila rendőr, Körze-
ti Megbízott, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem bűnügyi-nyomozó 
szakának hallgatója. Tanári, igaz-
gatói, főigazgatói tevékenységem 
mellett évtizedekig dolgoztam és 
dolgozom a helyi sportban játé-
kosként, edzőként és elnökségi 
tagként. Folyamatosan képeztem magam: négy egyetemi és két fő-
iskolai végzettségem van, így a legkorszerűbb követelményeknek, 
elvárásoknak megfelelve végzem munkámat: a gyermekek neve-
lését, oktatását. Több cikluson átívelő önkormányzati tevékenysé-
gem során elsősorban a nevelés, oktatás, az iskolai, a tömeg- és a 
versenysport területén segítettem az önkormányzat munkáját. Vé-
leményem szerint egy képviselőnek következetesen, ésszerű és cél-
szerű kompromisszumokat kötve kell politizálni, dolgozni az önkor-
mányzatban. Az eddigi önkormányzati munkámat a hangzatos sza-
vak helyett cselekvés, haszonlesés helyett szakmai hozzáértés, poli-
tikai érdekek helyett emberközpontúság jellemezte. Egy képviselő-
nek minden tevékenységével a várost és a város lakosságát kell szol-
gálnia! Én eddig így végeztem munkámat és megválasztásom ese-
tén továbbra is így fogok dolgozni.

Az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesület már a Facebook 

közösségi portálon is elérhető!
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Bocsi János
(Szavazólapon sorsolás alapján a 
24. helyen.) Tősgyökeres füzesabo-
nyi vagyok immár 45 éve. Édes-
anyám telepi (Berényi Julianna), 
édesapám falusi (Bocsi János fes-
tő), sajnos ők már nincsenek kö-
zöttünk. Házas, két gyermek édes-
apja vagyok. Rebeka és Márton 
mind ketten a helyi Római Katoli-
kus Iskolába járnak. Vasútnál dol-
gozom 27 éve, most, mint műsze-
rész. Szakmunkásképzőtől a mes-
terképzésig minden típusú okta-
tási intézményben tanultam. Fő-
iskolán 2008-ban államvizsgáz-
tam történelem-földrajz tanári és 
terület és település fejlesztő szakirányon. Idén pedig mesterdiplo-
mát szereztem geográfus szakon, régiómenedzser szakirányon. Fő 
szakterületeim: városfejlesztés, város marketing,  város menedzs-
ment, helytörténet, helyi értékek védelme, tömegsport. Füzesabo-
nyi Hírmondó helytörténeti rovatának írója vagyok, de ez mellett 
számos kiadvány, könyv jelent meg a kutatási munkám eredménye-
képpen. Több évtizede rendszeresen futok, szintén nagyon régóta 
társas táncolok és 13 évig kispályás labdarúgó csapatot vezettem. 
Az önkormányzati munka sem ismeretlen a számomra, hiszen külső 
bizottsági tag voltam.

Bánik Eduárd
(Szavazólapon sorsolás alapján a 26. 
helyen.) 20 éves nappali tagozatos 
egyetemi hallgató vagyok nemzet-
közi tanulmányok szakon, amely-
nek köszönhetően jártas vagyok az 
állam- és közigazgatásban, politi-
kában, diplomáciában és nemzet-
közi kapcsolatokban. Mindemel-
lett rendelkezem felsőfokú angol 
nyelvvizsgával és jól beszélem a 
francia nyelvet is. Ezért szeretném 
tehetségemet kamatoztatni és vá-
rosunk érdekében fel is használ-
ni, mint képviselő, amennyiben Fü-
zesabony lakossága megszavaz-
za nekem a bizalmat, amelyben re-
ménykedem, hiszen születésemtől fogva füzesabonyi lakos vagyok. 
Itt nőttem fel, ennek a városnak köszönhetek mindent és most úgy 
érzem, hogy eljött az idő, hogy én is tegyek valamit városunk érde-
kében. Véleményem szerint rendelkezem azokkal az adottságokkal, 
amelyek lehetővé teszik, hogy Füzesabony lakossága egy összetartó, 
egymást megbecsülő közösséggé kovácsolódjon képviselői munkám 
során. Ezért kérem tiszteljenek meg szavazatukkal, bizalmukkal és tá-
mogassanak engem, mint az ÖFE-ÖHME jelöltjét. Bízom benne, hogy 
számíthatok Önökre!

30 éves a Márka Presszó!
2014. október 25-én (szombaton), 20 órától

SZÜLETÉSNAPI DISZKÓT  
tartunk Füzesabonyban a  

30 éves MÁRKA PRESSZÓBAN (a szervezők).

Takácsné Szigeti Ilona 
(Szavazólapon sorsolás alapján a 
30. helyen.) 56 éves, házas, három 
felnőtt gyermek édesanyja vagyok. 
Férjem testnevelő tanár. Gyerme-
keim; Péter, Ilona és Veronika dol-
goznak és tanulnak egyszerre, má-
sod, harmad diplomájukért. 35 
éves közalkalmazott voltam au-
gusztusban, 22 évig tanítóként, 13. 
éve a szociális ágazatban dolgo-
zom, jelenleg a füzesabonyi Szoci-
ális Központ intézményegység-ve-
zetőjeként. Végzettségeim: taní-
tó, szakvizsgázott szociális mene-
dzser, és okleveles pszichológus. A 
szociális munka nagyon fontos ré-
sze az életemnek. A szüleim korú gondozottak közt mindig jó ked-
vem van, szeretem hallgatni életük történetét, segíteni gondjaikon. 
Egyedül nem boldogulnék – jó csapat vesz körül. Kollégáim mind el-
kötelezett szociális munkások. A legfontosabb számomra a családom. 
Sok biztatást és erőt kaptam tőlük, mikor háromgyermekes anyaként 
úgy döntöttem, hogy pályát módosítok, és a szociális területen dol-
gozom tovább. Nagyon szívesen tanultam, de nélkülük nem boldo-
gultam volna. Az emberi kapcsolatok fontosak számomra. 2011-ben 
egy lelkes közösség tagja lettem, a Rozmaring népdalköré. Életünket 
nemcsak a közös éneklés, de számtalan vendégszereplés és utazás 
is színessé tette. Úgy gondolom, szakmai tudásommal, tapasztalata-
immal, elkötelezettségemmel, képes vagyok füzesabonyi embereket 
képviselni az egészségügyi- és szociális területen, az idősellátásban, 
és a város lakói mindennapi életének jobbításában.
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Kedves Füzesabonyi Választópolgárok!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és 
az Összefogás Heves Megyéért Egyesület 

képviselőjelöltjei

Választási Fórumot
tartanak 

 2014. október 9-én 
a Művelődési Házban, 1730 órától.

Szeretettel várjuk Önöket!  
Jöjjenek el, hogy véleményt mondjanak, és nyíltan 

beszéljünk programunkról, elképzeléseinkről!
Szeretnénk városunk jövőjét - Önökkel, Önökért - 

együtt alakítani!
Várjuk bátorításukat, észrevételeiket, építő 

javaslataikat!
Városunk jövője,  

mindannyiunk közös jövője!
ÖSSZEFOGÁSSAL FÜZESABONYÉRT!
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