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Tisztelt Választópolgárok!
A kampány finisében vagyunk. Sok 
szempontból értékeljük majd rövide-
sen az elmúlt hetek történéseit. Enged-
jék meg, hogy a véleményemet megosz-
szam Önökkel. Október 12-én, vasárnap 
ismét az urnák elé vonul Füzesabony-
ban 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 be-
mocskolni hazug rágalmaikkal, akik az 
elmúlt években a legtöbbet tették Önö-
kért 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 képvise-
lőjelölt és 4 polgármesterjelölt indul vá-
rosunkban a helyhatósági választáso-
kon. Ha összevetjük a negatív kampány 
történéseit, összesen nem kaptak any-
nyi támadást, rágalmat, mint én egye-
dül. Az idei választási kampány rága-
lomhadjáratának első számú célpontja 
én voltam. Elgondolkodtató, vajon mi-
ért?   Remélem azért, mert erős, poten-
ciális ellenfelet látnak bennem a jelölt-
társak, különben nem lenne értelme. 
Miért ostoroznának, bántanának, aláz-
nának, rágalmaznának engem és a fiai-
mat? Csak azt bántjuk, annak megyünk 
neki erőből, akitől félünk. Az ÖFE volt 
2010-ben a legsikeresebb jelölő szerve-
zet 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 intézmé-
nyi dolgozók életébe. Bár nem értettünk 
egyet a kormány több intézkedésével, 
de maradéktalanul végrehajtottuk azok 
ránk vonatkozó előírásait. Működésün-
ket az illetékes hatóságok is szabályos-
nak, törvényesnek tartották.  Az itt élő 
választópolgárok is látják és tudják ezt, 
éppen ezért bízom Önökben! 

Hat rövid cáfolat az engem ért hamis 
vádakra: 

- a múltban és jelenleg is Füzesabony-
ban fizetem az összes adómat 

- sosem álltam alkalmazásban a fűtés-
korszerűsítést 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 támogatások-
ból, önzetlen felajánlásokból és renge-
teg társadalmi munkával tudtuk ilyen si-
keresen lebonyolítani

- Füzesabony Város Önkormány-
zatának Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottsági-, valamint az Összefogás Fü-
zesabonyért Egyesület elnökeként fo-
lyamatosan tájékoztattam Önöket, hogy 
ígéreteihez híven az ÖFE lépésről lépés-
re teljesítette választási ígéreteit

Kérem azokat, akik megtisztelik a je-
lölteket azzal, hogy elmennek szavaz-
ni, vonják le a szükséges következteté-
seket!   Laminé minimum 40 millió fo-
rintos, közvagyon hűtlen kezelése mi-
atti cselekedetének alapos gyanúja és 
az alábbi archív, saját aláírásával hite-
lesített listája is bizonyítja alkalmatlan-
ságát a közszereplésre. Tóthné gyanús, 
20 millió forintos EU-s földtámogatá-
si ügye is elgondolkodtató – főként 

a Jobbik ideológiájára figyelemmel.  
Balsai 4 évig a nagyobb horderejű na-
pirendeknél állandóan tartózkodott, 
így ez alaposan megkérdőjelezi alkal-
masságát a további képviselői mun-
kája vonatkozásában. Gondos folya-
matos megbízásaiból történő menesz-
tései, Bartosné és Atkári emberi sor-
sok tönkretételeiben való aktív rész-
vétele a kirúgások révén és soroljam 
még? Nem kívánok sem én, sem pedig 
az Összefogás Füzesabonyért Egyesü-
let arra a mély szintre süllyedni, mint 
azt tette a Jobbik, a Lokálpatrióta Egy-
let és a FIDESZ. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 4 
évvel ezelőtt bizalmat szavaztak 
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nekem és az ÖFE jelöltjei közül töb-
bünknek. Kérem, tegyék meg ezt ok-
tóber 12-én is, hiszen Önöknek tud-
niuk kell, hogy csupán egy – a poli-
tikai ellenfeleink által indított - min-
den valóságtartalmat nélkülöző rá-
galomhadjárat indult személyem 
és az ÖFE ellen – mert 2014-ben is 
a Wenczel Árpád vezette – Összefo-
gás Füzesabonyért Egyesület – tű-
nik a jelölő, támogató szervezetek 
számára a legveszélyesebbnek el-
ért sikerei, programja, hiteles jelölt-
jei révén.

Október 12-
én azon jelöl-
tek nevei mel-
lé tegyék majd 
azt a bizonyos 
X-et, akik már 
b i zo ny í to t t a k 
a városunk irá-
nyába tanúsí-
tott munkájuk, 
elkötelezettsé-
gük révén. En-
gem már meg-
ismerhettek az 

elmúlt 20 év önkormányzati, illetve 
közéleti munkáim révén! Kérem, adja-
nak újból esélyt számomra és az ÖFE-
ÖHME jelöltjeinek, hogy tovább képvi-
selhessük az Önök és Füzesabony ér-
dekeit a jövőben is! 

Szavazzon rám és az  
ÖFE-ÖHME jelöltjeire, 

támogatottjaira! 
Wenczel Árpád 

ÖFE és ÖHME elnöke
önk. képviselő jelölt 

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
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