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V. Füzes Fesztivál
2012. szeptember 1 Füzesabonyban remé-
lem, sokak számára emlékezetes marad, hi-
szen ezen a napon kora délutántól késő estéig a 
rendszerváltás óta eddig soha nem látott tömeg 
árasztotta el a Házasságkötő terem előtti teret 
és a Rákóczi út Művelődési Ház - Posta közöt-
ti szakaszát, illetve 21 órától egészen az állo-
más épületéig hömpölygött az érdeklődők sere-
ge. Már a 2007-ben lebonyolított I. Füzes Fesz-
tivál piactéren történő megrendezésekor lát-
szott, hogy komoly igény van városunkban az 
Összefogás Füzesabonyért Egyesület által ki-
talált és hagyományteremtő céllal életre keltett 
városi nap megszervezésére, ahol Füzesabony 
lakossága kortól, nemtől és politikai hovatarto-
zástól függetlenül együtt tölthet el egy fél napot 
nyugodt, vidám, baráti környezetben, jól szóra-
kozva a változatos kulturális és gyermekprogra-
mok színes kavalkádja eredményeként.  

Így volt ez az idén is, méltóan a jubileu-
mi V. Füzes Fesztiválon.  Csodálatos nyár végi 
időben Füzesabony Város Önkormányzata és 
az Összefogás Füzesabonyért Egyesület szer-
vezésében, több helyi civil szervezet közremű-
ködésével és nagyon sok, elsődlegesen helyi 
vállalkozás támogatásával nyílt lehetőség még 
színvonalasabbá tenni a már eddig is megszo-
kott, jól szervezett és előadott produkciók szé-
les skáláját.  A közel 30 – különböző műfajo-
kat felölelő – műsorszám közül több olyannal 

találkozhatott ezen a napon a közönség, ami-
hez hasonlót még Füzesabonyban sosem lát-
hatott. Gondolok itt például a Klezmerész 
együttes élő koncertjére, a Four Bones Quartet 
jazz zenéjére, a Vaga Banda gólyalábasaira, a 
tűzzsonglőrökre, vagy éppen az állomás épü-
letének homlokzatára történő fényfestésre és 
installációs vetítésre, illetve a csillagos égbolt 
alatt, az uv csövek sejtelmes fénye közepette 
megkoreografált esküvői ruha és fehérnemű 
bemutatóra.  Természetesen a számtalan gyer-
mek program is rengeteg kíváncsiskodót csa-
logatott ki. Az ingyenes óriás csúszda, körhin-
ta és kocsikázás, valamint arcfestés és óvodás 
térségi KRESZ - baleset 
megelőzési vetélkedő 
mellett a Harlekin báb-
színház, a helyi két óvo-
da és a bohóc produk-
ciók láttán nagyszerűen 
szórakoztak az aprósá-
gok is. A gyermek szép-
ségversenyre az idén is 
sokan neveztek be és 
mutatták meg magu-
kat a közönség tömött 
sorai előtt. A tánc vilá-
gának kedvelői a bese-
nyőtelki mazsorettek, a 
zumba őrület, a mesés 
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Az V. Füzes Fesztivál margójára
Közel két hónap telt el az V. Füzes Fesztivál óta – és hogy mennyi-
re sikeres volt, azt mi sem tükrözi jobban, miszerint bizonyos háttér-
be szorult - magukat helyi ellenzékinek valló – személyek (pl. K.GY.) 
folyamatosan támadják, teljesen alaptalan hazugságaikkal, rágalmaik-
kal Füzesabony Város Önkormányzatát és az Összefogás Füzesabonyért  
Egyesületet! Ez a magatartás már csak azért is felháborító, mert ott sem 
voltak a rendezvényünkön, mégis valótlan állításokkal bombázzák a 
szervezőket! Egyik ilyen a sok közül, hogy az élő koncerten fellépő 
budapesti Klezmerész zenekar több százezer forintjába került települé-
sünknek.  Ezt a hazugságot ezúton is határozottan vissza utasítom! Vá-
rosunk Önkormányzatának egy fillérjébe sem került a Klezmerész pro-
dukciója, mivel az ő fellépési díjukat is az ÖFE rendezte saját forrásai-
ból! Egyébként a többek által emlegetett összeg töredékéért vállalták el 
a színvonalas füzesabonyi produkciót! Tették ezt azért is, mert azono-
sultak egyesületünk szűkös anyagi lehetőségeivel, valamint e népszerű 
fesztivál révén kívántak nyitni Heves megye irányába! Milyen érdekes 
ez a hozzá állás! Ha van rendezvény, az a baj, ha nincsen, akkor is jön a 
kritika – de így van ez a beruházások terén is! Egyszerűen egyeseknek 
semmi nem jó Füzesabonyban! Jogosan merül fel sokakban ilyenkor a 
kérdés, most mi a gondja ténylegesen ennek a maroknyi sértett, gyűlö-
lettel teli embernek? Ők biztosan tudják a választ!

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

1956 tiszteletére
Te mikor tudtad meg? Én életem első tíz évében nem is hallottam 
róla. Voltak ugyan titokzatos összenézések, megjegyzések embe-
ri sorsokról, de nem beszéltünk róla. Pedig ezernyi háborús filmet 
láttunk a szovjet hadseregről, a lengyelek „Két páncélosa” is le-
nyűgözően idealizálta a II. világháborút, de 56-ról nem beszéltünk. 
Mintha nem történt volna semmi. Kicsit furcsa volt, hogy gyerek-
ként még mindig lőszer marta házormok közt jártam iskolába, gon-
doltam - ez a háború tartozéka. Aztán egyszer a felnőttek beszélge-
tésében az osztálytársam édesanyja került szóba - „Megőrült, mert 
az urát végül felakasztották. Tudod, akinek katonatiszt volt a fér-
je” – mondta hangját lehalkítva anyám. Észrevette, hogy fülelek, s 
másról kezdett el beszélni. Szegény Kati! Minden nap csúfoltuk ki-
nőtt, szétmosott nem rávaló ruhája, vastag harisnyája miatt. Katit a 
nagymamája nevelte, a semmiből, mások könyöradományából. Ő 
tudta - kicsi korától – a saját testén, lelkén érezte 56-ot. Szomorú 
szemében felette állt gyermeki gonoszkodásainknak, mert Ő már 7 
évesen FELNŐTT volt.

Aztán eljött az idő és megtanultuk a kor igazát. Lassan és sze-
mélyes élményeken át érkezett hozzám az emberek igazsága egy 
remény szertefoszlásáról. A munkástanácsok élére állt ember fé-

lelmeiről,  a halálos ítéletekről, és a sok hazáját félelemből elha-
gyó fiatalról. A Szabad Európa rádió üzenetei kötötték össze az 
új hazát az ó hazával: Karcsi üzeni Jolinak! …  A rendszerváltás 
után megtanultam,  mint megannyi történelmi adatot, hogy  „Az 
1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra 
elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabad-
ságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeg-
határozóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemek-
ről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és 
a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be  
Csepelen november 11-én.” 

Mégis lelkem része 56 – bár csak két évvel később születtem 
meg. A felnőtt lelkiismeretem ma is furdal, ha Katira gondolok. 
Soha nem mertem Tőle megkérdezni, mert tekintetében volt ki nem 
mondott sorsa.  Nekem 1956 - a baráti körben elsuttogott titok, a 
demokrácia reménye!

Takácsné Szigeti Ilona 

November 1 - Mindenszentek napja. 
Emlékezzünk ezen a napon 

méltósággal az elhunytakról!
Gyújtsunk egy szál gyertyát azokért,  

akik már sajnos nem 
lehetnek közöttünk!

keleti szépségek, valamint a VIK tán-
cosai és a maklári ugrókötelesek irigy-
lésre méltó mozgás világát láttán töb-
ben kedvet kaptak a mozgáshoz és az 
éjjelig tartó retró diszkóban bátran 
megmozgathatták magukat és párju-
kat a 80-as, 90-es évek egykori sikere-
ire.  A komolyabb zenét kedvelők több 
fellépő kórus előadásában találhatták 
meg a dallamok művészi hangzását. 
2012-ben is felröppentek az ég felé a 
béke jelképeként a helyi galambászok 
büszkeségei. A teljesség igénye nél-
kül felsorolt programok mellett Jacsó 
Balázs festményeinek ki-
állítására is sor került, va-
lamint a totó és a tombola 
nyertesei is értékes ajándé-
kokat kaptak.

2012-ben ismét volt 
Füzesabonyban egy szép 
szeptemberi szombat dél-
után és este, ahol minden 
jelenlévő elfeledhette né-
hány órára búját - baját és 
együtt szórakozhatott vá-
rosunk apraja – nagyja. Ez 
a rendezvény – az V. Füzes 
Fesztivál – ilyen formában 
biztos nem zajlott volna le, 
ha a város önkormányzata 
és az ÖFE felhívására nem fog össze sok-sok támogató civil szervezet 
és vállalkozás helyből és a térségből ennek a városi kulturális és szóra-
koztató napnak a sikeres lebonyolítása érdekében! Köszönet érte! Foly-
tatás következik természetesen jövőre, 2013. szeptember elején!

Wenczel Árpád az ÖFE elnöke 
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Mindig én viszem a fiúkat különórákra, de a 
kedvenc műsoromat már nem szalasztom el

Anna (38) Füzesabonyban lakik, ahogy ő fo-
galmazott, élik a fiatal családok sűrű minden-
napjait. „Két gyerekünk van és sokat dolgo-
zunk, kevés az üres járat. Persze szeretem a 
pörgést, a családdal járó feladatokat, a fér-
jemmel mindent jól elosztunk, de az is igaz, 
hogy egyre kevesebb idő és energia jut arra, 
hogy esténként kikapcsolódjunk, pedig szere-
tem a jó filmeket, műsorokat.”

Anna néhány héttel ezelőtt egy interne-
tes portálon olvasott először az interaktív té-
vézésről. „Először az keltette fel a figyelme-

met, hogy felvehetem a műsorokat. Ez nekem na-
gyon hasznos, mert így saját időbeosztásom sze-
rint tudok tévét nézni – amióta a srácokat szinte 
minden nap valamilyen különórára viszem, egy-
szer sem néztem meg a kedvenc sorozatomat és 
a híradóról is rendszerint lemaradtam. Az is tet-
szett, hogy az adást megállíthatom és visszate-
kerhetem. Mivel nálunk az Invitel a helyi szolgál-
tató, először náluk néztem utána mindennek.” A 
szolgáltató honlapján Anna talált egy tájékoz-
tatót is arról, hogy milyen extra funkciókra ké-
pes az Invitel digitális kábeltévéje. Sőt a webla-

pon azt is le tudta ellenőriz-
ni, hogy az utcában ahol la-
kik, milyen szolgáltatásokat 
kínál még a cég.

„Ahogy kicsit jobban utá-
nanéztem, világossá vált 
számomra, hogy a digitális 
tévé nekünk szól. Kicsit fél-
tem, hogy nem fogom érte-
ni a csomag ajánlatot, mert 
eddig minden ilyen rendkí-
vül komplikáltnak tűnt. Nagy 
megkönnyebbülésemre az 
Invitelnél ez nem így volt. Az 
egyszerű és áttekinthető táb-
lázatból könnyű volt kivá-
lasztani a hozzánk illőt.” Mi-
után a férjével megbeszél-
te, Anna saját maga rendel-
te meg a weboldalon keresz-
tül a digitális tévét, internetet 
és telefont egyben tartalmazó 
csomagot.

„Választhattunk volna 
akár 50 Megabit/s sebességű 
internet csomagot, a férjem 
rögtön ezt szerette volna, de 
végül a 25 megabites mellett 

döntöttünk. Azóta hihetetlen élmény a netezés 
is otthon, ilyen gyors internetet még sehol nem 
használtunk. Mint megtudtam, azóta van ilyen 
gyors net az utcánkban, amióta az Invitel fej-
lesztette a kábelhálózatot, de nemcsak nálunk, 
hanem több mint 3 ezer másik családnál, töb-
bek között a szüleim utcájában is. Egyébként 
könnyű volt igent mondani az Invitel ajánlatá-
ra, hiszen most fél évig csak a felét kell kifizet-
nünk a Mixer csomag havidíjának, a másik fe-
lét a vállalat fizeti. Ahogy ők mondják, fél évig 
most Hawaii van!”

Anna néhány nap alatt megtanulta hasz-
nálni az új funkciókat. „Még csodálkoztam 
is, hogy én, a technikai analfabéta is milyen 
könnyen kezelek mindent. Nemcsak felveszem 
a kedvenc műsorokat, vagy éppen megállí-
tom az adást, ha kimegyek a konyhába, hanem 
most már a srácoknak is ezen keresztül veszek 
fel mesefilmeket és olyan ismeretterjesztő mű-
sorokat is, amelyeket egyébként nem nézné-
nek meg. Ezeket aztán esténként mind együtt 
nézzük a férjemmel és a gyerekekkel. A felvett 
rajzfilmeknek pedig minden hétvégén még egy 
óra plusz alvást is köszönhetek. Nagyon hasz-
nos a gyerekzár funkció is, jó néhány olyan 
adó van, amit kódoltam a gyerekek elől, ennek 
persze ők nem annyira örülnek, de nekik teszek 
jót vele. És amióta felfedeztem, hogy nyelvek 
közül is tudok választani, sok műsort angolul 
nézek, hogy karbantartsam a nyelvtudásomat” 
– foglalta össze Anna a tapasztalatait.

Az Ön lakóhelyén elérhető, személyre 
szóló akciós ajánlatokról, szolgáltatásokról 

érdeklődjön Telepontunkban 
(Tiszaújváros, Szent István u. 1/a.), illetve 

keresse Jakab Juditot, a  
+36 20-220-1184-es telefonszámon, vagy 

a jakabk@invitel.co.hu e-mail címen.

Mindig én viszem a fiúkat különórákra, de a 
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Közmeghallgatás
2012. október 8-9 a közmeghallgatások je-
gyében telt el Füzesabonyban.  Hétfőn a Mű-
velődési Házba, kedden pedig a Teleki Blan-
ka Általános Iskolába várta e két „kihelye-
zett ülésére” a képviselő testület az érdeklő-
dőket, akiket Gulyás László polgármester úr 
tájékoztatott a városi büdzsé alakulásáról, a 
fejlesztési elképzelésekről, pályázati lehető-
ségekről, valamint a 2013. évi várható vál-
tozásokról, elsődlegesen az oktatás és a já-
rási hivatalok működése révén a közigazga-
tás terén prognosztizált új struktúráról.  A vi-
szonylag csekély érdeklődés feltehetően an-
nak volt az eredménye, hogy az Önkormány-
zat háza táján szerencsére nincsenek botrá-
nyok, a Gulyás féle vezetés mindent meg-
tesz a város törvényes kereteken belül törté-
nő, zavartalan és biztonságos működtetésé-
ért, az itt élő lakosság komfortérzetének ja-

vításáért és a kockázatmentes fejlődésért. Ezt 
támasztja alá egyebek mellett az Egészség-
ügyi Központ 300 MFt értékű beruházása, az 
új, központi Öregek Napközi Otthonának ha-
marosan elkezdődő - 83,5 MFt összegű - kiala-
kítása, illetve a tervezett fűtéskorszerűsítés az 
Önkormányzat több épületében – kiváltva ez-
zel a nagyon drága és rossz hatékonyságú je-
lenlegi gázfűtést, valamint a közvilágítás és az 
önkormányzati intézmények energia költsége-
inek drasztikus csökkentését eredményező nap 
erőmű (solar park) megépítése a város szélén.  
Mint azt a hallgatóság számára a közmeghall-
gatáson is elmondtam a városvezetés fejlesz-
tési elképzeléseinek kapcsán, a felsorolt és re-
mélhetőleg maradéktalanul megvalósuló be-
ruházások egyike sem befolyásolja a lakosság 
villany- és gáz számláit, hiszen csupán a város 
fenntartásában lévő, ez irányú kiadásokat fog-

ja jelentősen csökkenteni az aktiválást köve-
tően! Aki mást állít, az hazudik! November-
ben várhatóan a Rákóczi úton az ÉMÁSZ ál-
tal megcsonkított fák helyére is új facseme-
ték lesznek elültetve a Posta és a Polgármes-
teri Hivatal közötti szakaszon a nagyfeszült-
ségű hálózat alatt, megszépítve ezzel a jövő-
ben a főutcánk e szakaszát. 

 Wenczel Árpád


