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Tisztelt Olvasó!
A Füzes Krónika januári megjelenése óta is-
mét sok jelentős dolog történt szűkebb pátri-
ánkban és szerte a nagyvilágban egyaránt. A 
teljesség igénye nélkül, példának okául em-
lékműavatásra került sor városunkban, febru-
árban - ezúttal a Pacsirta úti körforgalomnál. 
Márciusban telt ház előtt köszöntöttük pol-
gármester úrral, valamint Sipos Attila és Ká-
das Imre képviselő társaimmal a városi nőnapi 
ünnepségen megjelent hölgyeket egy szál vi-
rággal és Gergely Róbert nagyszerű produkci-
ójával. A rendkívüli fagyos időjárás ellenére a 
nemzeti ünnepen 15-én 10 órától a szép szá-
mú egybegyűltek előtt színvonalas műsort ad-
tak elő a Széchenyi István Általános Iskola di-
ákjai – ezúttal rendhagyó módon a Sportcsar-
nokban, mivel kint sűrű nagy pelyhekben hul-
lott a hó, így a szabadtéren csupán a koszorú-
zásra került sor. Minden jelentősebb párt és ci-
vil szervezet együtt ünnepelt a város lakossá-
gával, kivétel a Jobbik!  Ők az idén sem kí-
vántak emlékezni a szabadságharc hőseire a 

füzesabonyiakkal, inkább más elfoglaltságot, 
szórakozást kerestek maguknak. Szintén ezek-
ben a napokban történt, miszerint a kormány 
elfogadta a sokat vitatott Alaptörvény negye-
dik módosítását, amit az államfő többek felhá-
borodása ellenére jóváhagyott, minek kapcsán 
gyakorlatilag megszűnt a mindenkori parla-
menti kétharmados többség feletti kontroll.  
Ezzel egy időben 13-án, szerdán este a Vati-
kánban felszállt a hőn áhított fehér füst, mi-
vel a konklávé megválasztotta az argentin 76 
éves Jorge Mario Bergoglio jezsuita érsek sze-
mélyében a 266. pápát – aki az I. Ferenc ne-
vet választotta.

Városunk képviselő testülete ismét döntött 
több, Füzesabony fejlődését megcélzó pályá-
zat és önerős beruházás tekintetében. A dolog 
pikantériája, hogy a betegsége miatt távol lévő 
alpolgármester úr mellett csupán az a képvise-
lő hiányzott erről az ülésről, aki ugyanakkor a 
helyi Jobbik kiadványának hasábjain erőtelje-
sen kritizálta e tekintetben is a város vezetését. 
Balsai Tamás a költségvetés első fordulójában 
még megszavazta, hogy az adós határozatokat, 
értesítéseket a Polgármesteri Hivatal kézbesítse 
- megtakarítva így minimum 2 MFt-ot -, de már 
a második fordulóban az adótitokra fittyet hány-
va, a FÜV Kft közhasznú dolgozóival javasol-
ta mindezt elvégeztetni. Ugyan mi lehet a hát-
térben, hogy ezzel kapcsolatos véleményét ilyen 
gyorsan megváltoztatta? Megemlíti azt is a cikk 
írója, hogy zárt ülések során kiszivárognak bi-
zonyos információk és ezért is az ÖFE-t hibáz-
tatja természetesen. Valóban több esetben ta-
pasztaltuk azt, hogy úgynevezett nem publikus 
információk, döntések kaptak nyilvánosságot, 
amiről csupán a képviselő testület tagjai és né-
hány köztisztviselő tudhatott. Azonban képvi-
selőtársam állításával ellentétben nem a korrekt 
információkat nyújtó Akropolisz, hanem pont 
a „Szenny blog” néven is elhíresült Fürkésző 
írt ezekről a témákról, természetesen eltorzítva 
azok valóságtartalmát! 

Húsvét
 Itt a húsvét, eljött végre,

A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,

Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,

Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!

 Csak álltunk Magduskával az ablaknál, óva-
tosan félrehúzva a függönyt. Nézegettük, 
hogy kik járnak az utcán, és ki fordul a ka-
punk felé. Gyertek csak onnan! - fedett meg 
minket anyám. – nem illik leskelődni! Aki 
ide akar jönni, úgyis bejön, ha akarjátok, 
ha nem! Belepirultunk a feddésbe, és bele a 
gondolatba, hogy ki is jöhet be... jöhetne be... 
Szent Ég! Ha bejönne, ha belépne! Inkább 
ne! Ott süllyednék el a föld alá!  De ha még-
is bejönne valaki, jó lenne megkínálni! - né-
zett rám mosolyogva, én meg belepirultam a 
gondolatba, mintha anyám a lelkembe látna. 

Gál Mária: 

Végre, hogy 
Tavasz van!

Tavasszal a mező kivirul,
Tavasszal a lelkünk felvidul.

Előbújik gyakran a fényes napsugár.
Végre, hogy Tavasz van, kivirul a táj!

Tavasszal a természet zöld ruhára vált.
Felébred a környezet, megújul a táj.

Mi emberek is ébredezünk 
és fellélegzünk már,

Végre, hogy Tavasz van, felfrissülünk hát!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK 
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK!

VII. évfolyam, 27. szám, 2013. március 29.
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Húsvét
(folytatás az 1. oldalról) 

Gyertek csak segíteni, teríteni! Hozzál só-
tartót is Valika, Sanyi bátyád mindent meg-
sóz, neki aztán kár sütni-főzni! Tavaly a főtt 
sonkát is megsózta pedig... Te merre bo-
lyongsz kislányom? - a kérdése a hátamba 
döfött, visszarántva a kőpadlóra, a konyhá-
ba. Szerelmes - árulkodott Magduska – azért 
álmodozik, várja a Janit! Janit? Milyen Ja-
nit? Csak nem a Székely Janit várod Te? Azt 
a semmirekellő, léhűtő gyereket? Akit már a 
Zsuzsika miatt Novákék kitiltottak a házuk 
környékéről is? Magduska már éppen tátot-
ta a száját a helyeslésre, amikor rávágtam - 
nem! Legszívesebben a száját is befogtam 
volna. Elégedett kaján mosolya pedig rosz-
szul esett. Na azért, mert tudod, hogy apád a 
derekadat is letöri ha... 

Gyertek csak beljebb kedves szomszédék! 
- egy másodperc sem telt el a kemény kiokta-
tó hang és a szívélyes vendégfogadás között. 
A kő szinte hallhatóan koppant a konyha kö-
vén, ami a szívemről leesett. Megúsztam egy 
kellemetlen beszélgetést. Magduska bökött 
meg, hogy hajoljak már előre, mert Palika 
nem éri fel a fejemet a locsolkodásban. Le-
hajoltam és meglocsolt. A kezébe nyomtam 
a pirosra festett tojást és megköszöntem a lo-
csolást, ahogy illik. Tessenek egy kis son-
kát, tojást! Öntök egy pohár jó bort szom-
széd! Nem akármilyen, Jánosunktól kaptuk, 
igazi tokaji bor! Kóstolja már meg! Te is mu-
tasd csak meg milyen finom kalácsot sütöt-
tél Valika! Kész, eladó lányaid vannak Ir-
muska! Ma holnap férjhez mennek! - nézett 
ránk Pali bá. Na, arra még várni kell - cin-
kos mosollyal rám tekintve válaszolt anyám. 
Palika! Te aztán nagyon ügyes legény vagy! 
Szép verset tanultál, nem is hallottam még 
ilyen hosszú verset! Folyt a beszélgetés, er-
ről arról, az időjárásról és mindenfajta fontos 
felnőtt dologról. Láttam az ablakon kinézve, 
hogy Jani megy az utca másik oldalán egy fi-
úval. Jókedvűek, egymás szavába vágva ma-
gyaráznak valamit, nagyokat nevetve. Erre 
sem néznek, dehogy akarnak ezek bejönni! 
Na, ne is jöjjenek! Minek is jönnének! Sze-
relem? Ugyan! Hozom a kalácsot, tessenek 
megkóstolni!

Takácsné Szigeti Ilona

Tisztelt Olvasó!
(folytatás az 1. oldalról) 

Megszokhattuk már, hogy a sokak által „Ko-
ton blog”-ra is keresztelt oldal szinte minden-
kit folyamatosan támad hazugságaival, kivétel 
a saját moderátorát és a Tóthné - Balsai pá-
rost! Ugyan, mi lehet ennek az oka, és akkor 
kik révén is juthatnak ki az ülésekről eseten-
ként még aznap bizalmas infók? A Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság munkáját kritizá-
ló kijelentése képviselő úrnak szintén nem fedi 
a valóságot! Pontosan ő az egyik kerékkötő-
je annak, hogy az említett bizottság – amely-
nek ő maga is tagja - üléseinek jelentős része a 
lényegi munka helyett a személyeskedésekkel 
és a rosszindulatú politikai megjegyzésekkel 
telik el, amiről a nyilvános ülések során bár-
ki meggyőződhet! 
A tájékozatlanság, vagy a rosszindulat vezé-
relheti abban is a Jobbik helyi alapszervezetét, 
amikor olyat állít, hogy a letelepedéshez szük-
séges földterület hiányában nem jött városunk-
ba több vállalkozás!  Bár a földtörvény egyes 
paragrafusai nagymértékben korlátozzák a me-
zőgazdasági termelésből való kivonását a ter-
mőföldeknek, de ettől függetlenül a sikeres 
egyeztetéseknek és tárgyalásoknak köszön-
hetően a felmerülő befektetői igényt az eset-
leg szükséges területek vonatkozásában ki tud-
ná elégíteni Önkormányzatunk.  Ugyanakkor 
az előző testület azt sajnos elmulasztotta, hogy 
az elfogadott Építési és Városrendezési Ter-
vében jelöljön ki olyan megfelelő területeket, 
amelyek a törvényi előírások alapján alkalma-
sak lennének ilyen célokra, éppen ezért jelen-
leg kell, hogy keressük a lehetséges megoldá-
sokat! Amennyiben a testület azt jóváhagyja, 
akkor a rendelkezésre álló 635 MFt fejlesztésre 
szánt „kötvény pénz” bizonyos részének terhé-
re lesz lehetőség ipari letelepedésre megfelelő 
földterületek vásárlására, várhatóan maximum 
1 MFt/ha értéken. Azt a tényt sem árt ismernie 

Tavaszköszöntő a Rozmaring Népdalkörrel

Póka Sándor 
(1957.04.28-2013.03.15)

Póka Sándor a Füzesabonyi 
Városi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának 
vezetőjeként dolgozott telepü-
lésünkön, akit lelkiismeretes 
munkájáról ismertünk vala-
mennyien. Kollégáival, beosz-
tottjaival, ismerőseivel mindig igazságos, ba-
rátságos, emberséges volt. Temetésére 2013. 
március 20-án 15 órakor került sor Szihalmon 
a temetőben. Hiányozni fog nagyon azoknak, 
akik tisztelték, szerették – én is közéjük tarto-
zom! Emlékét örökké őrizni fogjuk, nyugod-
jon békében!                 Wenczel Árpád

a Füzes Krónika olvasóinak és a helyi sportba-
rátoknak, miszerint a Jobbik állítása ellenére az 
FSC-t senki nem akarta tönkre tenni a város ve-
zetése részéről! Mindössze arról volt szó, hogy 
a megközelítően 12 MFt közvetlen és közvetett 
támogatás mértékét a működési hiány csökken-
tése érdekében szükséges megszorítások miatt 
célszerűnek látszott átgondolni, azonban a kép-
viselők irányába elindított erre irányuló lobbi 
ezt az elképzelést végül meggátolta, a szintén 
nem kötelező feladatnak számító VTV támoga-
tásához hasonlóan. A hosszas viták eredménye-
ként így az FSC és a VTV önkormányzati finan-
szírozása sok más feladattól eltérően, volume-
nében megközelítően a 2012-es szinten lett be-
tervezve a város idei költségvetésébe.

Az ÖFE és több polgártársunk nevében ez-
úton is visszautasítom azt a hangnemet és stí-
lust, amit a Jobbik helyi alapszervezete a hírle-
velében, illetve közvetetten esetenként a bizott-
sági és testületi üléseken is tanúsít a polgármes-
terrel, a képviselőkkel és a hivatali apparátussal 
szemben! Gyakorlatilag mindenkit támadnak, 
akik nézeteikkel, politikai elképzeléseikkel nem 
értenek egyet.  Legutóbb például a város irányí-
tóit kiadványukban „hazugnak és elmebeteg pa-
pagájnak” titulálták. A közéletben megvetendő 
és elítélendő az ilyen stílus, ami természetesen 
nagymértékben minősíti azt a pártot, szervezetet, 
valamint magánszemélyt - aki ezt meg meri en-
gedni magának! Sajnálom, hogy a húsvéti ünne-
pi számunkban ilyen prózai dolgokról kellett ír-
nom, de úgy éreztem, hogy nem lehet szó nélkül 
hagyni ezeket a negatív helyi megnyilvánuláso-
kat! Remélem, a jövőben ritkábban lesz hasonló 
jellegű reagálásokra szükség! 

Hölgyeim és Uraim! 
A magam és az Összefogás 

Füzesabonyért Egyesület nevében kívánok 
a Füzes Krónika minden olvasójának -  

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

A hagyományokhoz híven, az Összefogás Fü-
zesabonyért Egyesület 2013. április 7-én, va-
sárnap 15 órától ismét megrendezi „Tavasz-
köszöntő” címmel műsoros délutánját a Már-
ka presszóban. Az idén a füzesabonyi Rozma-
ring Népdalkör mutatja be műsorát, képvisel-
ve ezzel a helyi civil kultúrát. 

Az asszonyok nagytöbbsége, a 20 éve ala-
kult kör tagjai, dalolni szerető, szép hangú 
énekesek. Új tagok is verbuválódtak közéjük, 
megtalálva itt, az éneklés szeretetében a kö-
zösség támogatását és az együtténeklés örö-
mét. A sors úgy hozta, hogy egy férfi is be-
lépett tagjaik körébe, meghozva a férfihang-
gal az új harmóniát. Az együtténeklés szándé-
ka után a tagok között megfogalmazódott az 
igény, hogy a szórakoztatás érdekében, a ha-
gyományoknak megfelelően egy népdalok-
hoz értő és megtanító szakértővel bővüljenek. 
2011 novemberétől Kissné Bozó Sarolta szak-
mai vezetésével viszik sikerre a magyar kul-
túra alapvető részét - a magyar népdalokat. A 
tizenkét lelkes tag szakmai vezetőjük segítsé-
gével 2012-ben a „NÉPEK ZENÉJE, NÉPEK 
TÁNCA” országos vetélkedő sorozat mezőkö-

vesdi elődöntőjéből bejutott a szegedi közép-
döntőbe, és december 8-án, pedig mint dön-
tős népdalkör, fellépett Szeged város színhá-
zában, ahol ezüstminősítésben részesült, ame-
lyet a Csík megyei népdalok interpretálásáért 
nyertek el.

A tavaszi népdalcsokor mellett újra lehető-
sége lesz a Márka presszóban április 7-én, az 
ÖFE tavaszköszöntőjén a Tisztelt Közönség-
nek, hogy meghallgassa a Rozmaring Népdal-
kör „ezüstös” műsorát. Szeretettel várjuk a vá-
ros minden olyan népdalt kedvelő polgárát, 
aki nemcsak meghallgatni, de énekelni is sze-
reti a magyar népdalok kincseit!

Takácsné Szigeti Ilona
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MEGHÍVÓ
ÍGÉRETEK, ÁLLÍTÁSOK ÉS A VALÓSÁG

 AZ ELMÚLT 3 ÉV ÉRTÉKELÉSE 
VENDÉGEINK:

KUNCZE GÁBOR
Szabadelvű Polgári Egyesület
KORÓZS LAJOS

Magyar Szocialista Párt
2013. ÁPRILIS 11-ÉN 17.00 ÓRA

FÜZESABONY, HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Összefogás Füzesabonyért Egyesület

Emlékezzünk egy percet!
Egy évvel ezelőtt, 2012. márci-
us 1-én hunyt el a városi rendez-
vények állandó látogatója, so-
kak ismerőse, barátja, munkatár-
sa – dr. Gál Istvánné (Fazold Má-
ria). Településünk közismert sze-
mélye volt ő, aki munkásságának 
zömét a Városházán, majd nyug-
díjasként a Groupama Biztosí-
tónál töltötte el. Akik szerettük, 
tiszteltük Marcsit – most emlé-
kezzünk egy percet Rá, Ő pedig 
fentről biztosan mosolyog majd 
felénk!              Wenczel Árpád

Rongálások nyomában
Összetört lámpák, leszakított csatornák, kitépett és megrongált jelző-
táblák és szemetesek. Ez a kép fogadja a füzesabonyi lakosságot szom-
bat és vasárnap reggelente. Hiába a rendőrség jelenléte, a polgárőrök 
éjszakai járőrözése és megfigyelése, a tettesek kiléte még mindig rej-
tély. Pedig igen komoly károkat okoznak a városnak és a lakosságnak, 
hiszen hiába minden helyreállítás és odafigyelés, nem sikerül a rongá-
lók nyomára akadni.  

Hogy mi motiválja ezeket az embereket, mi értelme lehet ennek, azt 
nem tudjuk megérteni, hiszen mindenkinek az lenne a célja, hogy vá-
rosunk szebb és élhetőbb legyen, amit tovább tudunk adni gyermeke-
inknek. Itt már csak a teljes összefogás hozhat eredményt. Soraimmal 
szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy ha valami gyanúsat ész-
lelnek, legyen az 
bármilyen apró-
ság, ne habozza-
nak telefonálni, 
hiszen a polgár-
őrök bebizonyí-
tották, lehet rá-
juk számítani. Ha 
valaki segítséget 
kért eddig min-
den esetben igye-
keztünk segíteni. 
És most sem lesz 
ez másként. 

Kérem önöket, hogy az alábbi telefonszámokon értesítsenek ben-
nünket, ha bármit tudnak vagy észlelnek a rongálásokkal kapcsolatban. 
A nap 24 órájában elérhetőek vagyunk, legyen az éjszaka, vagy nappal: 
70/342-9448, 70/342-1362 

Gacsal-Kovács Renáta

Százhúsz lépés
Minden egyes vers, egy-egy lépés az olvasó felé. Különös útra hív, 
hogy megmutassa a rímek varázslatát. Ahogy a poé-
mák ösvényén sétálok, fölsejlik előttem egy ember éle-
te, vágyai és megpróbáltatásai. Néhol magamra isme-
rek, néhol elkalandozik képzeletem. Szerelem, hazasze-
retet, emlékek, álmok és tervek. Izzik a szavak parazsa! 
Az ösvény végére érve, szomorúan nézek vissza, sajná-
lom, hogy csak ennyi volt. Sietek hát oda, ahonnan in-
dultam, hogy újra, s újra végigjárjam. Erőt adó, s elgon-
dolkodtató történetei ezek a létnek. A múlt, a jelen, s a 
jövő elhagyott, vagy még megválaszolatlan kérdései. És a válaszok, ta-
lán itt vannak... 

Sütő Barnabás

Sakk siker
A Heves Megyei Sakkszövetség március 2-án bonyolította le a sakk-
egyéni diákolimpiát. Füzesabonyból, a Széchenyi Általános Iskolá-
ból csak alsó tagozatos tanulók vettek részt. Szép eredmények szület-
tek. Bíró Bálint  a II. korcsoportban (3-4. osztályosok) meggyőző fö-
lénnyel, 7 játszmából 6 és fél ponttal megnyerte a versenyt.  Ezzel jo-
got szerzett az országos döntőn való részvételre. Az I. korcsoportban 
(1-2. osztályosok)  Tóth Balázs   3. helyezett, Farkas Bence 4. helye-
zett  lett - egyaránt 5 ponttal.  

A Heves Megyei Sakkszövetség március 9-én pedig a Heves me-
gyei sakk csapat diákolimpiát rendezte meg. Az  I-II.összevont kor-
csoportban (alsó tagozat) a Bíró Bálint, Tóth Balázs, Farkas Bence 
összetételű csapat minden ellenfelet legyőzve, imponáló fölénnyel 
nyerte a versenyt. Ők is jogot szereztek a sakk diákolimpia orszá-
gos döntőén való részvételre. Személyesen is gratulálok tanítványaim 
szép eredményeihez.                Engel Tibor

A Füzesabonyi Gyermekek Tanulását és Nyelvtanulását Segítő Alapít-
vány a Duropack Starpack Kft. ötlete alapján és közreműködésével első 
ízben rendezi meg nemzetközi maratoni futóversenyét Füzesabonyban 
2013. április 6-án (szombat) 9 órától.
A rendezvény célja: a 13 éves Bonivárt Vivien és az 5 éves Bukta Luca 
gyógykezelésének támogatása. A támogatást a befolyt nevezési díjakból 
és cégektől, illetve privát személyektől remélt felajánlásokból nyújtjuk.
Program előzetes: 9 órától családi bemelegítő futás a kistemplomtól a 
Duropack Starpack Kft-ig. Vidám, bohókás jelmezek megengedettek!
9-10 óráig regisztráció a maratoni távot futóknak. Nevezni a helyszí-
nen is lehet 1500 Ft/fő díj befizetésével.
10.00 Maraton start (távok: 3 km, 9 km, 12 km, 18 km)
9.30-től Egészségügyi nap a Duropack-Starpack Kft. területén (vérnyo-
más- és vércukorszint-mérés; egészséges étkezés bemutató-kóstoló gye-
rekeknek; mozogjunk együtt; véradás; ismert sportolók bemutatkozása; 
vidám, játékos programok; büfé)
15.00 Eredményhirdetés

Megfelelő tárgyi felajánlás esetén a felajánlott tárgyakat orszá-
gos licit útján értékesítjük, a befolyt összeg a támogatásra 
fordítható keretet növeli. Kérünk mindenkit, bármilyen 
sportrelikviával vagy különleges tárggyal rendelkezik és 
segíteni szeretne, ajánlja fel árverésünkre!
Elérhetőség: Szegediné Ildikó (Tel.:36/543-347), 
szegedi@duropack.hu

Kövess bennünket a Facebook-on!www.facebook.com/Maraton az egészségért
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Új élettel és rengeteg extrával  
telik meg a nappali

Már két hete, hogy Mártáék átköltöz-
tek az új lakásba, de még mindig nem 
volt minden a helyén. 

Bár Mártát legjobban a lakásban 
itt-ott fellelhető dobozok zavarták, a 
többieket más izgatta. Férje a tévé, két 
fia az internet hiányára panaszkodott. 
Még nem jutott idejük arra, hogy el-
döntsék mit is szeretnének, főleg meg 
is rendeljék valahol. De ma este Már-
ta elhatározta, hogy nem hallgatja to-
vább panaszkodásukat, hanem átbe-
szélik a dolgot és holnap pontot tesz-
nek az ügy végére.

– Na, fiúk, mondjátok, mit szeret-
nétek!

– Gyors internetet, sportcsatorná-
kat, Digi Sportot, HD-adást, visszate-
kerhető tévét, meséket, RTL II-t! 

– Lassabban, lassabban! Kezdjük 
az elején: milyen tévéelőfizetésünk le-
gyen?

– Én olyat szeretnék, amit vissza le-
het tekerni vagy fel lehet venni, mert 
nem érek haza időben az edzésről és 
mindig lemaradok a BL-meccsek ele-
jéről, de így beállíthatnám előre a 
felvételt és később megnézhetném – 
kezdte Márta nagyobbik fia, Tomi. 

– Én meg meséket szeretnék, sokat! 
– folytatta a kisebbik, Danika. 

– Megvettük ezt a lapostévét ka-
rácsonyra, de pont arra nem hasz-
náljuk, amire való, igazi mozizás-
ra – ezt már Márta férje, Zoli mond-
ta. – Emlékszel, hogy Lajos bácsiék-
nál szilveszterkor milyen szép volt a 
HD-tévén a kép? Még mondtad is, 
hogy olyan, mintha Te is ott állnál 
az alpesi sípálya tövében.

– És jó lenne vezeték nélküli net is – 
ez természetesen Tomi kérése. – Itt van 
a notebookom, és ha leülök vele a ka-
napéra, akkor vagy nincs internetem 
rajta, vagy bedugom a zsinórt, de ak-
kor meg egészen biztos, hogy Dani ke-
resztülesik rajta. De képzeld el, anyu 
– próbálta meglágyítani anyját – ha 
lenne vezeték nélküli internetünk, ak-

kor nem kellene a konyha és a szoba kö-
zött ingáznod, ha egy interneten talált 
receptből főzöl.

– Gyors is legyen a net, mert Tomi ál-
landóan videókat néz, és az lassítja. Az 
én játékaim sokkal több idő alatt töltőd-
nek be – mondta Danika.

Bár Mártának tetszett mindez, ő leg-
inkább egy vonalas telefont szeretett vol-
na minél előbb. Távolabb költöztek édes-
anyjától, ritkábban fogja tudni megláto-
gatni és jó lenne vele úgy beszélgetni te-
lefonon, hogy ne kelljen számolni a per-
ceket. Mintha ott ülne nála a nappaliban. 
Hallotta, hogy vannak olyan telefonszol-
gáltatók, amelyeknél díjmentesen is lehet 
hálózaton belül telefonálni.

Másnap Márta és Zoli elindultak, 
hogy megkeressék azt a szolgáltatót, 
amely a család minden tagjának a ké-
rését meg tudja valósítani. Legnagyobb 
meglepetésükre nagyon különböző aján-
latokat találtak. Nem feltétlen árban kü-
lönböztek, hanem inkább azokban az ext-
rákban, amikre igazán vágytak. Végül az 
Invitel személyes ügyfélkapcsolati nap-
ján az ügyintéző segített nekik kiválasz-
tani azt a tévé-, internet- és telefonszol-
gáltatást egyben tartalmazó csomagot, 
amely az egész családnak megfelelt: az 
Invitel egyik Mixer csomagját, amely a 
tavaszi akció keretében extra kedvezmé-
nyeket is tartalmaz.

Először is a digitális tévészolgálta-
tás igénybe vételéhez kell egy vevőegy-
ség, amiért sok helyen külön pénzt kér-
nek, de az Invitelnél benne van a csomag 
árában. Másodszor az Invitelnél a Mixer 
csomagban akár 75 csatornát nézhetnek, 
köztük azokat is, melyekre a fiúk vágytak: 
a Digi Sportot, az RTL II-t és a Super 
Tv2-t –  sőt a Füzesabonyi Városi Televí-
ziót is, így a helyi eseményekről is min-
dig naprakészen értesülnek majd. Nem is 
beszélve arról a 4 HD-csatornáról, ami-
ért nem kell külön fizetni: Zoli végre kris-
tálytiszta képen nézheti a Forma1-et. Rá-
adásul a digitális tévé mellett a megszo-
kott analóg csatornákat tovább nézhetik 

a család régi tévé-
jén, és ez sem je-
lent plusz költséget 
nekik. Danikának 

választottak egy külön minicsomagot, 
amely teli volt gyerekeknek szóló csa-
tornákkal, Tomi pedig kapott egy ve-
zeték nélküli routert kedvező kiegészí-
tő havidíjért. Márta álma is teljesült: 
hálózaton belül az Invitelnél 0 Ft-ért 
lehet telefonálni és szerencsére édes-
anyjának is Inviteles telefonja van, sőt 
a tavaszi akció keretében még készü-
léket is kaptak ajándékba az előfize-
tésükhöz. 

Mártáék végül kipakolták az összes 
dobozukat és az új Mixer csomaggal 
olyan otthonuk lett, amilyenre vágy-
tak, ahol a család minden tagja élvez-
te a nappaliban közösen töltött perce-
ket – sőt a frissen festett fal is megme-
nekült, mert nem kellett a lakást szét-
fúrni, az Invitel a már lakásban lévő 
kábeleket használta az új szolgáltatás 
bekötésekor.

Szeretne Ön is olyan otthont 
teremteni magának, ahol együtt 

szórakozhat a teljes család, és még 
csak ki sem kell lépni a nappaliból? 
Most nem kell utaznia. Ha Ön 
füzesabonyi, látogasson el személyes 
ügyfélkapcsolati napunkra a városi 
televízió irodájába (Füzesabony, 
Rákóczi út 50.), ahol minden hónap első 
és harmadik keddjén 9.00–17.00 óra 
között állunk rendelkezésére. Személyes 
időpontot is kérhet, vagy rendelje meg 
szolgáltatását online a www.invitel.hu 
weboldalon. Válasszon tévé-, internet- és 
telefonszolgáltatást egyben tartalmazó 
Mixer csomagjaink közül és válassza 
ki, hogy melyik díjmentes extránk tenné 
még kényelmesebbé az életét.

Az Ön kapcsolattartója: Jakab Judit, 
telefonszáma: +36 20 220 1184

A cikkben felsorolt opciók és extrák 
nem minden csomaghoz vehetők 

igénybe díjmentesen, de kedvező díjazás 
mellett bármelyik csomaghoz elérhetők, 

ahol erre technikai lehetőség van.
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