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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Tisztelt Olvasó,
Tisztelt Füzesabonyi
Szavazópolgár!
A Füzes Krónika legutóbbi számának megjelenése óta szeptember 7-én az ÖFE megrendezte a XII. Füzes Fesztivált. Az új helyszín a buszmegállónál a Baross Gábor tér
volt. A programok zömét eleve a Márka Presszó teraszának színpadára terveztük és a
kedvezőtlen időjárás miatt szabadtéren ezúttal nem is lehettek volna megtarthatóak
a késő délutáni és esti fellépések – szinte éreztük a szervezés során, hogy az égiek az
idén nem lesznek velünk ezen az őszt köszöntő napon!
Délelőttől az Uniqa Biztosító ügynöksége adott otthont Bocsi János kiállításának,
ami Sziklai János helytörténeti fotóiból lett összeválogatva. Délután még az eső előtt
szabadtéren Nagy Edit lovas iskolájának felvonulását tekinthették meg a vendégeink, majd a megnyitót követően a békét és összetartozást jelképező galambröptetésre került sor. A Rozmaring Népdalkör ezúttal is színvonalas előadásával szórakoztatta
a hallgatóságát, és Bíró Mónika, illetve a Füzes Táncklub táncosai is nagy tapsot
arattak. Közben egyre jobban érkezett fentről az „égi áldás”, így a gyerekeknek szóló
vetélkedő Hosztafi Amandával és Szabi Magic varázslatai már fedett helyen, a Márka
Presszó teraszán következtek, akár csak Halmai Luca Disney sikerei. Az ifjúságnak
célzott produkciók után Sztaniszláv László operettjei, Maresz zenei blokkja és a rock
and roll party inkább az idősebb generációk felé irányult. 19:30-kor került sor a tombola húzására, ahol több mint 50 értékes nyeremény talált gazdára. A fő díj ezúttal
is egy teljesen felszerelt Csepel kerékpár volt. Kint időközben már besötétedett és
egyre jobban kezdett szakadni az eső.
Bent, a Márka Presszóban azonban ez senkit nem zavart, hiszen a színpadon a
Dresszírozott Bolha Duó akusztikus rock koncertjére, majd a várva várt élő magyar zenészlegenda – Vikidál Gyula – fellépésére került sor közel 1-1 órában. Kis késéssel, 23
óra körül kezdődött retro party, elsődlegesen a 80-as, 90-es évek diszkó sikereiből, de

éjfél után napjaink zenéi is felcsendültek szép számmal Wenczel Ádám, Nagy Péter és
Wenczel Árpád dj-k keverésében. A meghirdetett 02:00 órakor, percre pontosan került
sor a fesztiválzárásra, így a Márka Presszó szokásos havi 1 alkalommal rendezendő diszkója ezúttal - a XII. Füzes Fesztiválra tekintettel - kicsit rövidebb lett.
Köszönet a XII. Füzes Fesztivál támogatóinak a teljesség igénye nélkül: Füzesabony Város Önkormányzata, az ÖFE polgármester- és képviselőjelöltjei, Hm. Vízmű
Füzesabonyi Üzeme, EFI – Eü. Központ, Polgárőrség, Rendőrség, Márka Presszó,
Uniqa Biztosító és sokan mások! Összefogással Füzesabonyért!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nem „egyenruhába öltözött” pártkatonákat, hanem sokszínű és képzettségű – önálló véleményekkel rendelkező, konstruktív
(folytatás az 2. oldalon)
civileket jelöl polgármesternek és képviselőknek.

Uniós pénzen vettek maguknak
lakásokat, irodákat Eger és környéki
Fideszes képviselők
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület Facebook oldalán több alkalommal megosztottuk már az Egri Ügyek
hírportál azon cikkeit, ahol arról írtak, miszerint az egri
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
Uniós forrásból több mint 1.100 millió forint támogatást
nyújtott ingatlan vásárlásra, Fidesz közeli politikusoknak
és vállalkozóknak. A nyomozás jelenleg is folyik hűtlen
kezelés alapos gyanúja és több más címen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részéről. A Füzes Krónika jelenlegi információi szerint hamarosan azon
személyek, vállalkozások nevei is publikusak lesznek, akik
a megnevezett közszereplőkön kívül részesültek a súlyos
milliókból! Szó szerint idézzük az Egri Ügyek 2019. szeptember 25-én, Facebook oldalukon közzé tett írásának a
7. pont alatt Gondos István (Fidesz képviselőjelölt) és a 9.
sorszámnál pedig Molnár Richárd (Fidesz képviselőjelölt)
vonatkozású részét kommentár nélkül! A Füzes Krónika
tudomása szerint ez még csak a jéghegy csúcsa! (a szerk.)
„Egy európai uniós programból és a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány közbenjárásával jutott ingatlanhoz egy sor egri és Eger környéki fideszes politikus, köztük alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és polgármesterek is. Ugyanabból az EU-s programból, ugyanarra és egymáshoz
nagyon közeli időben érkeztek a pénzek.
7. Gondos István (Fidesz), a Heves Megyei Közgyűlés
képviselője, füzesabonyi önkormányzati képviselőjelölt
Gondos István fideszes politikusnak is van névtáblája
abban az irodaházban, ahol Stefán Zoltán kollégájának,
a Heves Megyei Közgyűlés fideszes tagja ugyanis civilben
szintén ügyvéd. Kap is megbízásokat a HMTVA-tól, egyebek
közt ő képviselte a szervezetet egy közérdekű adatigénylés
megtagadása miatt indult perben, amelyet egyébként
elveszített az alapítvány. Gondos István szintén azon szerencsések közé tartozik, akik uniós forrásból is gyarapodhattak. Természetesen ő is a már fentebb többször említett
Gazdaságfejlesztési Operatív Program forrásaiból kapott

(folytatás az 1. oldalról)

Szándékosan 1 fővel kevesebb a képviselőjelöltünk száma a megválasztható 8 fővel szemben
– ezzel jelezvén azon szándékunkat, miszerint szeretnénk független jelöltet is az új képviselő testületbe! Véleményünk szerint egy Füzesabony méretű
kis városban pártutasításokat
végrehajtó polgármester és képviselők helyett civilek kellenek az
Önkormányzatba!
Kérjük, hogy 2019. október 13-án vasárnap, menjen
el Ön is voksolni és szavazatával támogassa az ÖFE jelöltjeit! Köszönjük bizalmát!

milliókat vállalkozásfejlesztésre, vagyis ügyvédi irodája fejlesztésére. Az időpont is nagyjából egyezik az eddigiekkel,
2012 második felében ítéltek meg neki támogatást, amely a
dokumentumok szerint úgy nézett ki, hogy 3,15 millió vissza
nem térítendő támogatáshoz jutott, ugyanennyi támogatott hitelhez és ehhez jött a minimális önrész. Ő is ingatlant
vásárolt a pénzből, de neki elég volt 7 millió forint, amely
annak köszönhető, hogy Füzesabonyban, az Egyetértés
Wenczel Árpád ÖFE elnök
úton nyilván alacsonyabbak voltak az ingatlanárak, mint a
megyeszékhelyen.
9. Molnár Richárd (Fidesz), Füzesabony alpolgármestere
Füzesabony jelenlegi fideszes
alpolgármestere sem maradt ki a
szórásból, a politikust vagy közeli
hozzátartozóját több olyan cégben A MÁRKA Presszót 1984 októberében adta át a Füzesabonyi ÁFÉSZ. A város és
is felleltük, amely szép összegekhez a térség legkorszerűbb vendéglátó helyét sikerült így kialakítania. Lengyel Sánjutott a már unásig ismételt Gazda- dorné Erzsike és a MÁRKA Presszó neve egybeforrt az évtizedek alatt, egészen
ságfejlesztési Operatív Programból napjainkig. Sok éven át Erzsike vezette a MÁRKA Presszót és jelenleg is egyik
ingatlanvásárlásra. Molnár 2013 oszlopos tagja – elévülhetetlen érdemei vannak a MÁRKA 35 éves történetéés 2017 között résztulajdonosa és ben. Nagy fejlesztés volt 2017 augusztusában a minden igényt kielégítő zárt
ügyvezetője volt egy Profit Team Plus terasz megépítése Wenczel Ádám részéről, ami színpaddal és komplett hang-,
Kft.-nek. Ez a cég 2013-ban vett egy valamint fénytechnikával is rendelkezik. Ezzel gyakorlatilag megduplázódott
ingatlant ott, ahol a HMTVA székhe- a presszó befogadó képessége és még kulturáltabb körülmények között tudja
lye található, ehhez 10 millió forint fogadni a MÁRKA Presszó kedves vendégeit, és kívülről is esztétikusabb látványt
uniós forrást és ugyanennyi államilag nyújt a törzsvendégeken túl a városunkba látogató, vonatukra - buszukra váratámogatott hitelt vettek fel. A fideszes kozó utasoknak. A 35. szülinapját a Márkának 2019. október 12-én tartjuk - 21
politikus egyik közeli családtagja is be- órától több meglepetéssel is készülve a nagy eseményre! A zenéket az elmúlt 35
került a bizniszbe, akinek a nevén fut év zenei sikereiből Wenczel Ádám, Nagy Péter és Wenczel Árpád állítják össze. A
egy Füzes Brikett Kft. nevű vállalkozás. háziasszonyok: Lengyelné Erzsike, Müller Dalma és a két Fanni lesznek!
(MÁRKA PRESSZÓ – 3390 Füzesabony Baross Gábor tér 1.)
Ez a cég 2012-ben 10 millió forintnyi
támogatást kapott a GOP-forrásból,
majd mellé ugyanennyi államilag támogatott hitelt. Ez a kft. abban az utcában működött, ahol Molnár Richárd
egy időben élt, pontosabban a házuk
udvarában.”

35 éves a
MÁRKA PRESSZÓ

ÓDOR KERÉKVÁR

Mezőkövesd Mátyás Király út, Füzesabony Arany János út

2

2019. OKTÓBER 4.

Meg nem valósított
pályázatok
Egy múlt évben alapított, és hivatalos források szerint 2018ban 0 forint bevétellel és dolgozói létszám nélküli - egyszer
talán majd emelőgépeket gyártó - Compact Dynamics Kft.
vásárolt elsőként területet a füzesabonyi ipari parkban. Nem
túl életszerű, hogy egy semmilyen produktummal-, referenciával nem rendelkező cég 160 millió forintot nyerjen, de nekik
sikerült! Gratulálunk! A könnyűszerkezetes összeszerelő üzem
építése a Füzes Hírek 2019.07.09-én megjelent tájékoztatása
szerint idén szeptemberben elkezdődik, és a munka már az
ősszel elindulhat. 2019. 09.30-ig (F.K. lapzárta) ebből még

semmi nem valósult meg, akárcsak a még nyomokban sem
fellelhető Füzesabony – Szihalom közötti kerékpárútból!
A szintén többszörösen módosított, de legkésőbb 2019.
szeptember elejére Önkormányzat részéről beharangozott
- Zöld Város Rehabilitációs Projekt „első kapavágásai” is elmaradtak, akár csak a Dr. Gondos István képviselő 5 évvel ezelőtti, útépítésekkel kapcsolatos választási ígéretei – de még
a sort lehetne folytatni tovább!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület mindenben
támogatja a városunk fejlődését célzó törekvéseket, bárkitől
is eredjenek azok - azonban a meg nem valósított kampányígéretektől és a lakosság félrevezetésétől teljes mértékben
elhatárolódik és felháborítónak tartja azokat!
Wenczel Árpád

Heves Megyei
Közgyűlés
Az önkormányzati választásokon nem csak helyi képviselőket és polgármesterek választunk, hanem Heves
megye közgyűlését, irányítóját. Ezért nagyon fontos
megfontoltan mérlegelve húzzuk be azt az X-et a megfelelő helyre. Vizsgáljuk meg mennyire fejlődött Heves
megye az elmúlt öt év, de inkább 9 év során, hiszen
egy párszövetség irányította. Uniós pénzek tárháza állt
rendelkezésre. Nem betelepítésekkel kell ismét riogatni
az embereket, hanem az életüket kell könnyebbé, komfortosabbá tenni! Voltak problémák az első illetve a második ciklusban, a hely szűke miatt csak egy- egy dolgot
említenék meg az első időszakban még a füzesabonyi
illetőségű alelnök cseréjére is szükség volt, a másodikban pedig a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány botrányos pénzosztását említem meg.
A Heves megyei ellenzéki pártok úgy gondolták, hogy
összefognak és kezükbe veszik az irányítást, ezen a listán
a 8. helyen vagyok. a kormánypárti listát is egybevetve,
a füzesabonyiak közül a legjobb helyen! Többségi mandátum megszerzése esetén, képviselhetem Füzesabony
érdekeit! Ehhez kérem támogatásukat, vegyük vissza
Heves megyét!
(folytatás az 4. oldalon)
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Az ÖFE
választási programja
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület egyetért Gál Ilona polgármesterjelöltünk alábbi 10 pontjával
és támogatja az abban megfogalmazottakat, hiszen példának okául az egészségügy terén dr. Mann László köztiszteletben álló orvosunk sajnálatos halála miatt a háziorvosi ellátásban kialakult feszült helyzetet
kiemelten kell kezelnie az új testületnek, akár csak a városban hétköznapokon és szombat délelőttönként
tapasztalható kaotikus parkolási állapotokat! Bónuszként itt van még további 4 pont, amit szintén nagyon
fontosnak tartunk és így teljes a polgármesterjelöltünk és az ÖFE képviselőjelöltjeinek választási programja,
amik megválasztásunk esetén nem csupán ígéretek maradnak - a jelenlegi Fideszes városvezetés 5 évvel
ezelőtti kampány ígéreteivel szemben!
1. Közbiztonság
Javítani kell elsődlegesen a városközpontban az állomás és környékének biztonsági helyzetén - kiemelt
figyelemmel a gyakorta ott tartózkodó hajléktalanok és ittas emberek problémáinak a megoldására! Tovább
kell bővíteni a térfigyelő kamerarendszert és szükséges az Önkormányzat által még intenzívebben támogatni és segíteni a Rendőrség és Polgárőrség munkáját!
2. Tisztább és élhetőbb várost!
Füzesabonyban, a szerencsés földrajzi elhelyezkedése miatt nagy az átutazó forgalom, ezért „városias”
állapotokkal kell fogadni a településünkre látogató turistákat, utasokat! Ügyelni kell a közterületek tisztaságára - az állomás és környékén túl - az egész közigazgatási területen belül, beleértve a temetőket és a város
bevezető útjait is! Hatékonyan kell fellépni a téli fűtési idényben a rongyokkal és egyéb, veszélyes hulladékokkal tüzelők ellen! Mindent meg kell tenni legalább még 1 szupermarket idetelepüléséért!
3. Civil szervezetek
Városunkban több kiemelkedő munkát végző civil szervezet is működik és ki-ki a maga szakterületén
nagymértékben járul hozzá a még élhetőbb Füzesabony érzésének kialakítása érdekében, kiegészítve ezzel
az Önkormányzat bizonyos erre vonatkozó feladatait! Nagyobb figyelmet kell szentelni és elismerésekkel is
támogatni az anyagiakon túl ezeket az egyesületeket, azoknak példamutató teljesítményt nyújtó tagjait!
4. Ígéretek helyett – tettek!
Nem ígéretek kellenek, hanem konstruktív együtt gondolkodás az önkormányzati képviselők és Füzesabony lakossága között egyaránt! Több dologban elismerjük a jelenlegi Fideszes polgármester és testülete
tevékenységét, de választási lehetőséget kívánunk nyújtani azoknak a Füzesabonyiaknak, akik pártoktól és
milliókba kerülő tanácsadóktól függetlenül döntő civil polgármestert és képviselőket szeretnének a helyi
képviselő testületbe, és akiktől jogosan el tudják várni, miszerint legyen önálló véleményük és álljanak is
ki azok mellett! Elég a nem teljesített ígéretekből! A jelenlegi városvezetés 5 évvel ezelőtti kampányából
szinte csak a helyi VTV által készített botrányos videóban felmerült „Legyen tánc” teljesült. Hol vannak a
saját forrásból megépítendő beígért utak – így például a Kerecsendi úton a Kábelposta és Pikopack közti
balesetveszélyes, esős időben szinte járhatatlan szakasza? Gondos képviselő urat érdekes, hogy nem láttuk
egyszer sem védősisakkal a fején az úthengerek környékén, bezzeg a 2014-es kampánya idején nagyon feszített ebben a jelmezben! Az élhetőbb, „zöld város” kialakítására elnyert kiemelt pályázat megvalósítása
sem történt meg, a költséghatékony – fegyelmezett gazdálkodásról már nem is beszélve! Mi, az ÖFE jelöltjei
meg kívánjuk állítani ezt az 5 év alatt kialakult, kedvezőtlen folyamatot! Tisztázzuk a jelenlegi testület két
oszlopos tagja körül kialakult anomáliákat! Megemeljük a képviselő testület munkájának színvonalát! A fél
órás pártparancsok végrehajtása és megszavazása helyett legyen ismét konstruktív és intenzív munka a testületben! Nem kell 25 millióba kerülő tanácsadó és főállású alpolgármester sem! Helyette inkább ezekből a
súlyos milliókból építünk utakat, járdákat, segítjük a 65 év felettieket! Legalább a felére csökkentjük a képviselő testület mostani működési költségeit! A lehetőségeket kihasználva átszervezzük a Média Nonprofit Kft
és a FÜV Kft működését, töredékére csökkentjük a városi újság jelenlegi kiadási költségeit - a minőség megtartása mellett! Ez utóbbi tervünk vonatkozik a VTV-re is! Lehetne még folytatni a felsorolást, de kíváncsiak
vagyunk az Önök megoldásra váró problémáira is - mivel az ÖFE a mostani Fideszes gyakorlattal ellentétben,
közvetlen kapcsolatot kíván tartani Füzesabony minden polgárával - kortól és nemtől függetlenül!

Lakossági fórum
A Füzes Krónika megjelenését követően, 2019. október 9-én 17 órától lesz a telepi részen az ÖFE második választási fóruma, ahol kezdésként Holczreiter Sándor háromszoros világbajnok és olimpiai bronzérmes
súlyemelő, Füzesabony büszkesége tiszteletére egy 70x100 cm-es emléktáblát kívántunk a Sportcsarnokban
elhelyezni, erre sajnos egyelőre nem kaptunk engedélyt az Önkormányzattól - de ezt az ünnepélyes aktust
kihagyva - várjuk nagy tisztelettel az érdeklődőket a Teleki Blanka Általános Iskola aulájában program ismertetőnkre 17 órára!
Wenczel Árpád ÖFE elnök
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(folytatás a 3. oldalról)

Szavazzon az Összefogás Heves Megyéért pártszövetségre (DK, JOBBIK, MSZP, MOMENTUM, MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM), az 1-es listára!
Most pedig Dr. Végh Attila szavait idézem, aki a lista 3.
helyén van:
„A Magyar Szocialista Párt kezdettől fogva szorgalmazta a megyei listaállítás kapcsán is az ellenzéki
összefogást, hiszen ha ezt meg lehet tenni a fővárosi
kerületekben, megyei jogú városokban és számos
településen, akkor a jó gyakorlatot a megyei közgyűlési tagok választása során is követni kell. Így nyílik
reális esély arra, hogy az ellenzék a Heves Megyei
Közgyűlésben is többséget szerezzen. Félre tudtuk a
megyében is tenni a „nagypolitikát”, e helyett – közös

érdekként, irányként – Heves megye
településeinek fejlődését helyezzük
előtérbe. Fontosnak tartjuk, hogy a
közgyűlésen ne automatikus, hanem
kompromisszumos döntések szülessenek, melyre garancia a többpárti
közös együttműködés. Szeretnénk,
ha azon települések is részesülnének a különböző pályázati forrásokból, akik eddig háttérbe szorultak. Az aláírásgyűjtés
során a választók nagy többsége üdvözölte a közös
listaállítást, de érdemi eredményt csak akkor tudunk
elérni, ha a minket támogatók 2019. október 13-án
minél nagyobb számban mennek el szavazni, és szavazatukkal támogatják a közös ellenzéki listát, ezáltal

közös programunkat, elképzeléseinket. Erre buzdítunk
mindenkit!”
Heves Megyéért ellenzéki lista: 1. Hegedűs János
József, 2. Dudás Róbert, 3. Dr. Végh Attila, 4. Kárpáti
István, 5. Varga János, 8. Bocsi János
Bocsi János

„Mindig lehet jobban, és többet!”
Gál Ilona - az én 10 pontom
1. „Az egészség nem minden, de az
egészség nélkül minden semmi”
Füzesabonyban törekedni kell arra, hogy az egészségügyi intézmények önkormányzati működtetését meg tudjuk őrizni!
Áttekintjük a körzeteket, mert egy haláleset okán orvos nélkül maradt betegek ellátását meg kell oldani!
2. Parkolnánk, parkolnánk, DE HOL?
Nagyon fontosnak tartom a növekvő forgalom miatt
a lehetőségek bővítését. A körzetből sokan járnak
autóval a vasútállomásra, ahol megállnak, s vonattal mennek tovább. A MÁV-val partnerségben
kialakítanánk a Baross utcán és környékén olyan
parkolókat, ahol le lehet parkolni ezeket az autókat.
3. „A természetben nincsenek
sem jutalmak, sem büntetések:
következmények vannak.”
Megújuló energiák felhasználására kell törekedni, a
feltételeket szükséges körültekintően megtervezni,
kivitelezni. Kiemelten figyelnünk kell arra, hogy az illegális szemét lerakása megszűnjön, s a szelektív hulladék gyűjtése a mindennapok szerves része legyen.
4. A város „gazdasági motorjai” a vállalkozások
Az önkormányzat és a város vállalkozóinak, cégeinek kapcsolatát fokoznám rendszeres találkozókkal. Ipari Park már van. Most már csak fel kell tölteni cégekkel.
5. Nem elég városnak lenni, annak is kell látszani!
Először a belváros tükrözze ezt! Virágok, bokrok, fák. S ahogy már egyszer kiemeltem,
parkolók, parkolók! Mindezek természetesen a telepi részre is vonatkoznak. Közösen a
vendéglátással foglalkozó vállalkozókkal létre lehetne hozni egy teraszos belvárost.
6. Oktatás, a jövőnk záloga!
Az óvodák még önkormányzati fenntartásúak. Figyelni kell a pedagógusok nyugdíjkorhatárát, és szükséges időben intézkedni a folyamatos pedagóguspótlásról. A helyi és környező cégekkel egyeztetnénk a folyamatosan
változó szakképzés igényről, annak oktatási, gyakorlati feltételeiről.

7. Mindenkire gondolunk! – Gyerekek, fiatalok, idősek, középkorúak, azaz minden korosztály .
A mindennapokban, a személyes találkozások alkalmával szeretném megtudni a korosztályok problémáit és igényeit. A meglévő
civil szervezetek segítségével a rászoruló időseket igény szerint
támogatást nyújtanánk nekik. Kivétel nélkül minden 65 év feletti
idős embert meghívnánk az idősek napjára, ha szükséges, ehhez
a sportcsarnokot igénybe lehet venni.Fiatalok! Megpróbálunk
közösen gondolkodni! Közművelődési intézmény, mint a könyvtár
nyitvatartási idejét – hetente 2 napon - 16 óra után is biztosítanám.
Ez nem hivatal, hanem az embereknek szolgáltató intézmény,
s az emberek ilyenkor dolgoznak, tehát az ő érdekük az első!
8. „Ép testben, ép lélek” – kiemelt figyelem a tömegsportra!
A magyarok mozgáskultúrája rendkívül alacsony, a mozgáshiány
jelentősen hozzájárul számos súlyos betegség kialakulásához.
Ezen segíteni különböző szakemberek közös összefogásával
lehet. Erre áldoznánk pénzt, mert nekünk az ember az első! Természetesen nem feledkezünk el a versenysportról sem, de a teljesítménynélküliséget megvizsgálnánk.
9. „Legyen tánc!” De mi legyen a minőségi kultúrával? Valóban nincs rá igény?
Adjunk meg a lehetőséget. Rengeteg művész él a környező településeken, így képzőművész,
népművész, és más művészeti ágak képviselői. Kiállítások, művész-közönségtalálkozók, esetleg
alkotó táborok mind hozzájárulhatnak, hogy egy olyan réteg is megtalálja az érdeklődési
körének megfelelő szabadidő eltöltését. A közművelődési intézmények nyitvatartását, rendezvényeik kezdési idejét az emberek szabadidejéhez kell, hogy igazítsák! Társadalmi ünnepségeket, megemlékezéseket, az ünnepek napján kell tartani, megadva a tiszteletet az ünnepeknek!
10. Demokrácia, demokrácia, és harmadszor is demokrácia!
Mint látták, eddig nem ígértem, mert nem ígéretek kellenek, hanem együtt gondolkodás. Megnyitom választási facebook oldalamat, s azt kérem Önöktől, hogy jöjjenek
az ötleteik, hogy mi lenne az, ami jobb, több, szebb, minőségibb lehetne a városban

Önkormányzati képviselő-jelöltjeink
Gál Ilona
Gál Ilonának hívnak, de sokan csak Gál Ilikeként ismernek. Tősgyökeres füzesabonyi vagyok, itt élek születésem
óta, egyedül a munkám szólít el egy másik városba. Az
Egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézetben szakalkalmazottként dolgozom, 38 éve, röntgen-műtősnőként.
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Változtatni szeretnék! Elsősorban a közgondolkodáson.
Elindultam a város vezetéséért, polgármester jelölt lettem.
Szeretem a városom, tenni szeretnék ezért a közösségért,
segíteni, hogy a füzesabonyi emberek jól érezzék magukat,
szeressenek itt élni, derűlátóak és kedvesek legyenek, segítsék egymást, s felejtsék el, hogy pártok versengenek a

hatalomért, s ehhez sajnos eszközül használják őket. Olyan
városról álmodom, ahol őszintén, félelem nélkül bárki elmondhatja bármiről, amit gondol, - legyen az akár kemény
bírálat -, s emiatt nem éri retorzió. Olyan városról álmodom,
ahol a képviselőtestületi tagok nem függnek pártoktól, nincs
kötelező szavazás, nincs félelem, önálló vélemény van, önálló
gondolat van, az egyén által eldöntött szavazat van.
Nő vagyok. Anya vagyok. A munkám során embereken
segítek. Miért ne tehetnék Füzesabonyért is? Jönnek velem?
2019. OKTÓBER 4.

Megyünk egy úton? Az első lépést már megtettük együtt! Ezt
a megtisztelő bizalmat köszönöm és kérem az elkövetkező
időszakra!
Antal Judit
Közel másfél évtizede költöztem Egerből Füzesabonyba. Két felnőtt gyermekem és egy 8 hónapos unokám van.
Édesanyámmal élek. Egerben dolgozom, de apai ágon füzesabonyi vagyok, tehát nem egy „gyüttment”. Gyerekkorom jó
részét itt töltöttem, bizony fürödtem a laposon, és jártunk a
„fődre” is nagyszüleimmel. A felüljárón néztük a gőzösöket....
Szép emlékek. Velem együtt felnőtt Füzesabony is, kis faluból
várossá. Sajnos van még tennivaló, ami igazán városi rangra
emelné a települést. Tenni kell a város fejlődése és előbbre
jutása érdekében. Az utak, járdák állapota még mindig megoldásra vár. Közterületek karbantartása, parkolás, közbiztonság... mind-mind megoldandó feladat.
A pályázati lehetőségeket kihasználva új munkahelyeket kell teremteni, mivel ez a megtartó erő. Vállalkozásokat
csábítani a településre. Tenni szeretnék a város fejlődése,
előbbre jutása érdekében. Az uniós pénzeket kizárólag a köz
érdekében felhasználva, vágyam az, hogy mindnyájunknak
és a felnövekvő ifjúságnak végre egy élhető, szerethető VÁROS legyen Füzesabony. A következő ötévi ciklus alapos megtervezésével lehetőséget látok egy pozitív irányú fejlődésre.
Képviselőként patronálni fogok minden olyan kezdeményezést, amely a város fejlődését szolgálja.
Bánik Eduárd
„Önmegvalósításom útja a mások életének szebbé tétele.” Célom, hogy a jövőben képviselhessem, mint önkormányzati képviselő a város lakosságának érdekeit.
Füzesabonyban élek születésem óta, édesanyám Sári Ildikó, hosszú éveken keresztül a város gyermekeit oktatta és
nevelte a Széchenyi István Általános Iskola tanítójaként.
2017-ben végeztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakán, majd második diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetemen, mesterszakon, jeles eredménnyel szereztem meg. Képesítésem:
nemzetközi kapcsolatok és európai uniós politikák szakértő.
Mindezek mellett anyanyelvi szinten beszélek angolul amelyből diplomáciai felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem
- és középfokon franciául. Mindenképpen szeretném tudásomat a város javára fordítani, hiszen rengeteg Európai Uniós
pályázat előnyeit tudná a város kamatoztatni az Európai
Szociális Alapnak, a Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően. Jó kommunikációs
képességemnek és a tanulmányaim során szerzett diplomáciai, pszichológiai és jogi ismereteim alkalmazásával akár
Magyarországon, vagy akár külföldi cégekkel való tárgyalás
során városunk fejlődését, felvirágoztatását segíteném.
Olyan munkahelyekre van szüksége Füzesabonynak, amelyek az európai uniós standardoknak megfelelnek, amelyek
jól fizetőek, lehetővé teszik a családalapítást mindenki, így
a fiatalok számára is, hogy a város jövője biztosítva legyen.
Itt az ideje, hogy lakóhelyünknek szakértői és cselekvőképes önkormányzata legyen! Ha úgy gondolják, hogy a jövő
a cselekvésről, a füzesabonyi lakosok érdekeinek előtérbe
helyezéséről szóljon, illetve olyan városban szeretnének élni,
ahol mindenki biztonságban és békében élhet, mindenfajta
megkülönböztetés nélkül magyar és európai állampolgárként, akkor tiszteljenek meg bizalmukkal!
Amennyiben úgy gondolják, hogy egyetértenek terveimmel, akkor kérem adják meg számomra a lehetőséget és
szavazatukkal támogassanak. A szavazólapon a sorszámom
a 16-os!
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Bocsi János
Ötven éve élek tősgyökeres füzesabonyiként a városban. Nős, két gyermek édesapja vagyok, mindketten
Egerben az Andrássy György katolikus középiskolába járnak
tanulni. Általános és középiskolát is helyben végeztem,
felsőfokú tanulmányaimat Egerben, a jelenlegi Eszterházy
Károly Egyetem jogelődjén folytattam. Végzettségeim: történelem- földrajz tanári (terület és településfejlesztő szakiránnyal) és Geográfus MSC (régiómenedzser szakiránnyal).
Szakterületeim ennek megfelelőek: terület és településfejlesztés, lokálpatriotizmus- helytörténet, környezetvédelem- ökopolitika. MÁV-nál dolgozom 32 éve. Több civil
szervezet tagja, alelnöke vagyok. Fontos a közös munka,
egymás megbecsülése, városunk szépítése. Legfontosabb
feladat a hiányzó körzeti orvos pótlása és felkészülni az idős
orvosok helyesítésére! Segíteni kell a vállalkozókat, vállalkozásokat, vállalkozóbarát önkormányzatot Füzesabonyba!
Már 12 éve foglalkozom helytörténettel, ennek eredményeképpen több kiadványban, könyvben közreműködtem, régi
füzesabonyi fotókból fotókiállítást szerveztem Szeretném
azt elérni, végre Füzesabonyban is legyen egy tájház! Rendszeresen sportolok, igaz nem sportegyesületben. A sport
megtanított a kitartásra, hiszen futni 28 éve, társastáncot
pedig több évtizede kezdtem. Ezért is harcolok a tiszta, friss
levegőért, főként a téli fűtési szezonban. Ha már felújításra
kerül a sportpálya, itt egy rekortán futópálya megépítése is
célszerű lenne. Milyen Füzesabonyban szeretnék élni? Ahol
tényleg a füzesabonyiak irányítják a várost, nem pedig egy
tanácsadó! A hagyományokon alapuló ünnepeinket méltóképpen ünnepeljük meg!
Egy volt tanárom biztató soraival zárnám bemutatkozásomat: „Kívánom, hogy tudja városa javára hasznosítani azt
a rengeteg ismeretet, amit nálunk tanult „Önkormányzati
ismeretek és Térség és településmenedzsment” tárgyakból”.
Orsó Viktória
Orsó Viktória vagyok, 1994-ben születtem Egerben és azóta itt élek Füzesabonyban. Itt kezdtem a tanulmányaim a Széchenyi István Általános Iskolában,
majd az Egri Neumann János Gimnáziumban folytattam és 2014-ben ott is érettségiztem. A Neumannban
emelt németet tanultam és felsőfokú nyelvvizsgát
szereztem a nyelvből. Jelenleg is tanulok, a gödöllői
Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán Vidékfejlesztési agrármérnök szakon.
2016-ban a párommal saját családot alapítottunk és úgy
döntöttünk, hogy helyben maradunk és itt neveljük fel a
gyermekünket is. A Maklári Robert Bosch Kft. munkatársa
vagyok, a létesítményüzemeltetési osztályon és főként
környezetvédelmi feladatokkal foglalkozok, a diplomamunkámat is erről írom. Szívügyem a környezetvédelem
és édesanyaként kiemelten fontos számomra egy hosszútávon élhető és fenntartható Füzesabony megalkotása.
Saját feladatomnak is tekintem a város gazdasági helyzetének javítását, melyhez ötleteimmel és ismereteimmel hasznosan hozzájárulnék képviselőként. Kedvelem az
önkéntes megoldásokat, mind kezdeményezni mind részt
venni benne. A jövőben szeretnék többet is elindítani.
Szerintem egy csapat, egy képviselő testület annál eredményesebb és hatékonyabb, minél sokfélébb a felépítése
- mert annál szélesebb lakóréteg érdekképviselete tud
érvényesülni. Szükség van az idősebbek tapasztalataira,
de már időszerű, hogy a fiatalabb generáció is szerepet
kapjon és lendülettel, illetve a legmodernebb friss ismeretekkel hozzájáruljon városunk fejlődéséhez!

Valyon István
1956-ban születtem Hevesen. 40 éve élek és dolgozom Füzesabonyban, a helyi középiskolában. Alapvégzettségem biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár.
A feleségem tanítónő. Két önálló családban élő felnőtt
gyermekem és három gyönyörű unokám van. Tanári, és
vezetői tevékenységem mellett a helyi sportban évtizedekig dolgoztam, mint játékos, edző és elnökségi tag.
Folyamatosan képeztem magam négy egyetemi és két
főiskolai végzettségem van, így a legkorszerűbb követelményeknek, elvárásoknak megfelelve végzem munkámat
a gyermekek nevelését, oktatását.
Véleményem szerint egy képviselőnek következetesen, ésszerű és célszerű egyezségeket kötve kell politizálni, dolgozni az önkormányzatban. Az eddigi önkormányzati munkámat a hangzatos szavak helyett cselekvés,
haszonlesés helyett szakmai hozzáértés, politikai érdekek
helyett emberközpontúság jellemezte. Egy képviselönek
minden tevékenységével a várost és a város lakosságát
kell szolgálnia. Én eddig így végeztem munkámat és
megválasztásom esetén továbbra is így fogok dolgozni!
Wenczel Árpád
1961-ben születtem Budapesten, szervező üzemmérnök vagyok. Több mint 3 évtizede pénzügyi és biztosítási
területen dolgozom, jelenleg az Uniqa Biztosító Zrt. Füzesabonyi Ügynökségét vezetem. A vállalkozásom másik lábaként a Márka Presszót üzemeltetem. 25 éve lettem először
Füzesabony Város Önkormányzatának képviselője, 16 éven
keresztül a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként tevékenykedtem. Több civil szervezetet alapítottam. Az
Összefogás Füzesabonyért Egyesület elnökeként, valamint a
Füzes Krónika - felelős szerkesztőjeként - igyekszem a legtöbbet tenni Füzesabonyért, a helyi és környékbeli emberekért.
Számtalan rendezvény szervezésének és lebonyolításának
aktív résztvevőjeként működök közre. Hobbim az állatok
szeretetén túl elsődlegesen a zene és a foci. Születésemtől
Füzesabonyban élek. Büszkeségem két fiam: Ádám 24 éves, a
Ker-Ve Hungary KFT ügyvezetője, illetve Dávid 22 éves, gazdasági tanári szakon nappali tagozatos egyetemista.
A helyi választási listán a 12. helyen leszek megtalálható.
Amennyiben a szavazataik alapján ismét felhatalmaznak korábbi önkormányzati munkám folytatására, akkor elsődlegesen továbbra is pénzügyi és városfejlesztési területen tervezem a képviselői munkámat gyakorolni civilként, a jelenlegi
párt utasításokat végrehajtó képviselők, milliókba kerülő politikai tanácsadók nélkül - egy önállóan gondolkodó tagokból
álló és cselekvő testületben - ügyelve a költséghatékony és
színvonalas képviselői munka ismételt megteremtésére a helyi Önkormányzatban! Sokak véleménye szerint, Füzesabony
Önkormányzata - a rendszerváltás óta - eddigi legnehezebb
gazdasági évei és választási ciklusa előtt áll, amit az elmúlt
5 év városvezetési gyakorlatától eltérően csak egy új, demokratikus, szakmailag felkészült képviselőtestület tudhat megfelelő színvonalon kezelni és kivezetni erről a mélypontról!
Összefogással Füzesabonyért – velem együtt - Önökért!
Lapzárta után került megrendezésre az első
lakossági fórumunk a Házasságkötő teremben 2019. október 3-án 17 órától, ahol az ÖFE
polgármester-, és képviselő jelöltjeinek bemutatkozását és választási programismertetőjét
követően, a vendég: Lengyel László közgazdász,
politológus, az ELTE docense és a Pénzügykutató
Zrt. vezetője volt.
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