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Tisztelt Választópolgárok!
A kampány finisében vagyunk. Sok
szempontból értékeljük majd rövidesen az elmúlt hetek történéseit. Engedjék meg, hogy a véleményemet megos�szam Önökkel. Október 12-én, vasárnap
ismét az urnák elé vonul Füzesabonyban is a szavazásra jogosultak többsége,
hogy voksoljon azokra a jelöltekre, akik
véleményük szerint az elkövetkezendő
5 évben megfelelően tudják képviselni
városunkat. Sajnos vannak olyan jelölő-,
illetve támogató szervezetek, amelyek
semmi pozitív eredményt nem tudnak
felmutatni, ezért azokat próbálják bemocskolni hazug rágalmaikkal, akik az
elmúlt években a legtöbbet tették Önökért és Füzesabonyért. A jelek szerint
ezek közé tartozom én is, hiszen 4 éven
keresztül engem támadtak a legtöbbet
Gulyás László polgármester mellett és a
kampány során is Wenczel Árpádot éri a
legtöbb, alaptalan rágalom. 31 képviselőjelölt és 4 polgármesterjelölt indul városunkban a helyhatósági választásokon. Ha összevetjük a negatív kampány
történéseit, összesen nem kaptak an�nyi támadást, rágalmat, mint én egyedül. Az idei választási kampány rágalomhadjáratának első számú célpontja
én voltam. Elgondolkodtató, vajon miért? Remélem azért, mert erős, potenciális ellenfelet látnak bennem a jelölttársak, különben nem lenne értelme.
Miért ostoroznának, bántanának, aláznának, rágalmaznának engem és a fiaimat? Csak azt bántjuk, annak megyünk
neki erőből, akitől félünk. Az ÖFE volt
2010-ben a legsikeresebb jelölő szervezet és erre 2014-ben is megvan minden
esélye. A csőd közeli állapotban átvett
Önkormányzatot kivezettük a kátyúból
és visszahoztuk a nyugalmat, valamint
a biztonságot a városunk és az intézményi dolgozók életébe. Bár nem értettünk
egyet a kormány több intézkedésével,
de maradéktalanul végrehajtottuk azok
ránk vonatkozó előírásait. Működésünket az illetékes hatóságok is szabályosnak, törvényesnek tartották. Az itt élő
választópolgárok is látják és tudják ezt,
éppen ezért bízom Önökben!

Bizottsági-, valamint az Összefogás Füzesabonyért Egyesület elnökeként folyamatosan tájékoztattam Önöket, hogy
ígéreteihez híven az ÖFE lépésről lépésre teljesítette választási ígéreteit
Kérem azokat, akik megtisztelik a jelölteket azzal, hogy elmennek szavazni, vonják le a szükséges következtetéseket! Laminé minimum 40 millió forintos, közvagyon hűtlen kezelése miatti cselekedetének alapos gyanúja és
az alábbi archív, saját aláírásával hitelesített listája is bizonyítja alkalmatlanságát a közszereplésre. Tóthné gyanús,
20 millió forintos EU-s földtámogatási ügye is elgondolkodtató – főként

a Jobbik ideológiájára figyelemmel.
Balsai 4 évig a nagyobb horderejű napirendeknél állandóan tartózkodott,
így ez alaposan megkérdőjelezi alkalmasságát a további képviselői munkája vonatkozásában. Gondos folyamatos megbízásaiból történő menesztései, Bartosné és Atkári emberi sorsok tönkretételeiben való aktív részvétele a kirúgások révén és soroljam
még? Nem kívánok sem én, sem pedig
az Összefogás Füzesabonyért Egyesület arra a mély szintre süllyedni, mint
azt tette a Jobbik, a Lokálpatrióta Egylet és a FIDESZ.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 4
évvel ezelőtt bizalmat szavaztak

Hat rövid cáfolat az engem ért hamis
vádakra:
- a múltban és jelenleg is Füzesabonyban fizetem az összes adómat
- sosem álltam alkalmazásban a fűtéskorszerűsítést végző céggel
- a városi ünnepségek hangosításait
az idén is ingyenesen végeztem
- nem vesztegetett meg senki és én
sem követtem el ilyen cselekedetet
- A Füzes Fesztiválokat támogatásokból, önzetlen felajánlásokból és rengeteg társadalmi munkával tudtuk ilyen sikeresen lebonyolítani
- Füzesabony Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési
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nekem és az ÖFE jelöltjei közül többünknek. Kérem, tegyék meg ezt október 12-én is, hiszen Önöknek tudniuk kell, hogy csupán egy – a politikai ellenfeleink által indított - minden valóságtartalmat nélkülöző rágalomhadjárat indult személyem
és az ÖFE ellen – mert 2014-ben is
a Wenczel Árpád vezette – Összefogás Füzesabonyért Egyesület – tűnik a jelölő, támogató szervezetek
számára a legveszélyesebbnek elért sikerei, programja, hiteles jelöltjei révén.

Október 12én azon jelöltek nevei mellé tegyék majd
azt a bizonyos
X-et, akik már
b i z o ny í t o t t a k
a városunk irányába tanúsított munkájuk,
elkötelezettségük révén. Engem már megismerhettek az

elmúlt 20 év önkormányzati, illetve
közéleti munkáim révén! Kérem, adjanak újból esélyt számomra és az ÖFEÖHME jelöltjeinek, hogy tovább képviselhessük az Önök és Füzesabony érdekeit a jövőben is!

Szavazzon rám és az
ÖFE-ÖHME jelöltjeire,
támogatottjaira!
Wenczel Árpád
ÖFE és ÖHME elnöke
önk. képviselő jelölt

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület és az
Összefogás Heves Megyéért Egyesület
választási programja
Tisztelt Füzesabonyi
Választó Polgárok!
Az elmúlt négy évben az ÖFE véleményünk szerint sokat tett városunk fejlődéséért, és ezt a következő ciklusban is folytatni szeretné, hiszen mindannyiunk érdeke egy fejlett és élhető város biztonságos,
kiegyensúlyozott működtetése, a lehetőségekhez képest leghatékonyabb további fejlesztése. Az elkövetkezendő öt évben megválasztásunk esetén, a város érdekeit szem előtt tartva és minden esélyt
kihasználva azon leszünk, hogy Önök egy,
az eddiginél is szebb, jobb és biztonságosabb kisvárosban élhessenek.
Főbb elképzeléseinket, terveinket a
teljesség és a fontossági sorrend igénye
nélkül, az alábbiak szerint ismertetjük röviden Önökkel:

Városfejlesztés

• A város út- és járdahálózatának további felújítása: amint átkerülnek Füzesabony város önkormányzatának tulajdonába a Közútkezelő KHT útjai, illetve a
meglévő városi utak, járdák
• Városközpont kialakítása az északi és déli városrészen egyaránt, pályázati forrásból, a város eladósítása nélkül. Belvíz-, és csapadékvíz elvezetés pályázat útján az egész város területén – a már elkészített tervek alapján.
• Központi terek, parkok és parkolók
további kivitelezése
• Kerékpárutak építése a város fő
közlekedési utjain
• Ipari és mezőgazdasági beruházások, munkahelyteremtés támogatása,
további földterületek vásárlása ipari park
kialakításának céljára
• Temető: kerítés, urnafal, ravatalozó
bővítése és felújítása

Nevelés és oktatás:

• Bár az elmúlt időszakban a köznevelési intézmények jelentős részét
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államosították, ennek ellenére elmondható,
hogy a szakbizottság jó kapcsolatot ápolt a
helyi KLIK igazgatósággal, voltak közös rendezvényeink is.
• Az ÖFE szándéka szerint a neveléssel
kapcsolatos feladatait elsősorban az óvodák
és a bölcsődék esetében fogalmazza meg.
Korszerű program alapján működő, innovatív intézményekre van szüksége a városnak,
olyan pedagógusokkal, akik hivatásnak tekintik a szakmájukat
• Mint működtetők, fontosnak tartjuk, hogy megfelelő minőségű épületekben valósuljon meg a mindennapi nevelő-oktató munka. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy iskoláink,
óvódáink, bölcsődéink felújítása minél
hamarabb megvalósuljon! Teleki Blanka
ált. isk., sportcsarnok, óvódák-bölcsődék
korszerűsítése.
• Célunk, az oktatási struktúra megőrzése és fejlesztése: a középiskola oktatási kínálatának visszaállítása (szakközépiskolai
képzés, OKJ-s képzések a térség igényeinek
megfelelően)

A civil szféra hatékony és
igazságos támogatása
Közművelődés

• Művelődési ház, mozi, illetve a könyvtár tatarozása
• Igények reprezentatív felmérése után
megfelelő programok biztosítása
• Helyi értékek védelme: kultúrális és
történelmi hagyományaink kutatása, ismertetése
• Színvonalas szórakozóhelyek kialakítása: kultúrált, modern szórakozási terek létrehozása vállalkozók bevonásával a fiatalok
számára

Egészségügyi- és szociális ellátás

• Idősek számára 50 férőhelyes, korszerű bentlakásos otthon létrehozása, programok biztosítása

• Füzesabony-észak (telep) egészségügyi ellátásának javítása a Turul úti
egészségház felújítása révén
• „Fiatalok az idősekért” önkéntes
szolgálat létrehozása a középiskolai önkéntes 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, mocskolódásban. Mi már bizonyítottunk az elmúlt
4 év során, nincsen félni valónk, eredményeinket büszkén vállaljuk. Átlátható, törvényes működésünket többször ellenőrizte
pl. a MÁK, az ÁSZ, a Kormányhivatal. Az illetékes szervek átláthatónak és törvényesnek
ítélték meg szakemberként az Önkormányzat gazdálkodását. Sikerült stabilizálni költségvetésünket és közel 400 millió forint fejlesztési forrás áll jelenleg is rendelkezésére 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)
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