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A legszebb, életre szóló ajándék a szeretet

Gál Mária: 

Karácsony estéjén…
Karácsony estéjén összegyűlünk szépen,

Szeretetben, békességben ünnepeljünk éppen!
Ajándékot osztogatunk, s hozzá szeretetet,
Megöleljük, megcsókoljuk a szeretteinket.
Boldogan és kipirulva mondogatjuk sorba,

Békés, Boldog Karácsonyt kívánunk mi mostan!

Az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesület tagjai és a Füzes 

Krónika szerkesztősége 
nevében kívánok Tisztelt 

Olvasóinknak - békés, 
MEGHITT KARÁCSONYT,  
valamint sikerekben gazdag, 

BOLDOG, ÚJ ESZTENDŐT!
Wenczel Árpád

- Nagymama, nagymama! Olyan szép ez az 
angyalka, honnan van? Meséld el a történetét!

- Örömmel elmesélem, hiszen legkedve-
sebb emlékeim egyike fűződik ehhez a kis 
díszhez….

Emlékszem, épp 11 éves voltam…. Nem 
értettem, s talán nem is láttam meg az élet iga-
zi értékeit, egészen addig a karácsonyig... 

Csodálatos tündérvilágban éltem, ahol min-
den szép volt, és mindent megkaptam, amire 
egy kiegyensúlyozott, boldog kisgyereknek 
szüksége lehetett. Szerettem tanulni, az isko-
lában mindig kitűnő voltam, szerettem a taná-
rokat, és ők is szerettek engem.  Aztán ott volt 
az osztály: fantasztikus barátságok születtek 
a kis közösségen belül, mindenki nyitott volt, 
eleven és vidám, kivéve Őt… 

- Ki, nagyi? Ki volt az?
- Sári az 5. osztály elején érkezett hozzánk, 

félénk, visszahúzódó lány volt. Ő sohasem jött 
velünk fagyizni, és nem ült be velünk a sürgő-
be, ha búcsú volt… Mikor az osztályba került, 
nem volt jó tanuló, a matematika nagyon nehe-
zen ment neki, épphogy egy hármast össze tu-
dott szedni, ezért megkért a tanárnő, hogy ta-
nuljak együtt Sárival. Örültem, hogy engem 
kért meg erre, büszkén vállaltam el a feladatot. 
Mondtam Sárinak, hogy elmegyek hozzájuk, 
hogy tudjunk együtt tanulni, de Ő nem igazán 
örült ennek, így nálunk tanultunk. 

-  Sikerült korrepetálni, mama? Hogy ment 
a tanulás?

-…Télre már látszott Sári osztályzatán a 
javulás, egyre jobb jegyeket kapott. Egy na-
pon azonban beteg lett, nem jött iskolába. Úgy 
döntöttem, elviszem neki a leckét, és megle-
pem egy kis gyümölccsel az újdonsült barát-
nőmet, hogy gyorsabban meggyógyuljon. Az 
osztályfőnök megmondta nekem Sáriék cí-
mét. Kiderült, hogy nem lak-
nak messze tőlünk, így elsé-
táltam hozzájuk. Megláttam 
a házukat, és ma is elevenen 
él bennem a látvány: rozoga, 
kisablakú, öreg házban laktak, 
melynek olyan düledezett fa-
lai voltak, mintha csak a me-
sebeli mézeskalács-ház meg-
rogyott sütioldalai lettek vol-
na, és a kéménye úgy füstölt, 

mint a gőzmozdony. Becsengettem. Sári na-
gyon meglepődött mikor meglátott, de persze 
örült nekem. Bementünk a házba, ahol nagyon 
kellemes hangulat volt: sütőtök illata járta át 
az aprócska konyhát, és minden szerény volt, 
de nagyon otthonos. Sári behívott a szobájába. 
Nagyon meglepett, hogy nem volt tévéje, csak 
egy ágya, egy asztala és egy kis ruhásszekré-
nye volt a szobában. …és ekkor döbbentem 
rá! Sári azért nem járt velünk fagyizni vagy a 
búcsúba, mert nagyon szegény volt. Különös 
– gondoltam, hiszen ez a ruháin nem látszott. 
Sári könnyes szemmel nézett 
rám, úgy érezte, hogy monda-
nia kell valamit… én azonban 
nem vártam egy szót sem, csak 
csendben megöleltem – ez töb-
bet mondott ezer szónál.

- És aztán mi történt, nagyi?
- Sári meggyógyult, még 

egy hétig jártunk iskolába, 
majd eljött a téli szünet. Persze 
mindannyian nagyon vártuk – 
mondanom sem kell. A közel-
gő karácsony hangulata, a fris-
sen sült bejgli és a fenyőfa il-
lata mindenkit megérint. Azon 
gondolkodsz, hogy a szerette-
idnek szánt ajándék vajon tet-
szeni fog-e, és gyermeki kíván-
csisággal várod, hogy te mit 
kapsz.

- Mit kaptál nagymama?
- A legszebb ajándékot kap-

tam akkor karácsonykor – meg-
értettem, hogy a karácsony mi-
ért a szeretet ünnepe. Sáritól az 
ő barátságát kaptam, mely örök 
életre szólt. Kisfiam! Ezt az an-

gyaldíszt Sárival együtt 
készítettük, és bár ő ma 
már nincs közöttünk, tu-
dom, hogy ennek az an-
gyalnak a képében örök-
ké velem marad, mert a 
szeretet örökké él.

Hosztafi  Amanda

VII. évfolyam, 33. szám, 2013. december 20.
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Számvetés
Tisztelt Olvasó! A 2006. év végén alakult ÖFE 
életének eddigi legsikeresebb esztendeje vitat-
hatatlanul a 2010-es helyhatósági választáso-
kon elért győzelem volt, hiszen országos pár-
tokat is maga mögé szorítva a legeredménye-
sebb jelölő szervezetként írta be magát egye-
sületünk Füzesabony választásainak történel-
mébe.  A képviselő testület polgármestere, al-
polgármestere, OKSB elnöke és PVB elnöke 
is az Összefogás Füzesabonyért Egyesület szí-
neiben diadalmaskodott. Azóta már 3 év telt el, 
és a Füzesabonyi Hírmondóban néhány nap-
ja megjelent cikkemben leírt fejlesztések ösz-
szegzéseként egy megközelítő értékről tájékoz-
tattam az olvasókat, ami a 2010. október végé-
től 2013. december közepéig megvalósult, illet-
ve már elkezdett beruházások, fejlesztések pá-
lyázati támogatásainak, illetve önkormányza-
ti saját forrásainak halmaza, kb. 690-700 mil-
lió forint.  A város fejlődésére fordított munkán 
és pénzen túl fontosnak tartom kiemelni a lehe-
tőségekhez mérten kiegyensúlyozott, biztonsá-
gos gazdálkodást és működést, valamint a vá-
ros egészére vetítve a nyugodt életvitel megte-

remtését, az acsarkodások, valamint feszültsé-
gek csökkentését. 

2013-ban is több kulturális és politikai ren-
dezvényt tartott, illetve közreműködésével tá-
mogatott az Összefogás Füzesabonyért Egye-
sület lelkes csapata. Vendégeink voltak ismert 
politikusok, így például a közelmúlt egyik mi-
niszterelnöke - Bajnai Gordon, Kuncze Gábor 
volt belügyminiszter és Korózs Lajos ex állam-
titkár, valamint Sós Tamás MSZP megyei el-
nök, aki figyelemmel követte és rendszeresen 
látogatta az ÖFE jelentősebb rendezvényeit.  
Ezek közül városunk legnagyobbnak mondha-
tó, kiemelt helyi eseménye volt az idén már 6. 
alkalommal megrendezésre került Füzes Fesz-
tivál – ezúttal Füzes Egészség Fesztivál névre 
elkeresztelve. A programok bővelkedtek neves 
közreműködőkben, így például fellépett Márió 
a nagy harmonikás, Ditti - megújult művészne-
vén DiJo - a régi Neoton Famíliából, valamint 
Ihos József – alias Kató néni. Városi rendez-
vényt talán még soha nem látogatott meg eny-
nyi ember Füzesabonyban, mint az idén szep-
tember 7-én az egészségnappá kibővített fesz-

tiválunkat. A Polgármesteri Hivataltól a Pos-
ta épületéig tele volt érdeklődőkkel a Rákóczi 
út. Csodás látvány volt a szervezők és közre-
működők szemével nézve ez a tömeg. Köszö-
net ezúton is az esemény minden támogatójá-
nak, résztvevőjének! Korábbi hagyományaink-
hoz híven 2013-ban is ott voltunk a nemzeti ün-
nepeken és több társadalmi -, politikai rendez-
vényen.  Ilyen volt például az Önkéntes Expo, 
vagy legutóbb Gyurcsány Ferenc lakossági fó-
ruma is.  Készülünk a Krónika megjelenését kö-
vetően december 22-re is, amikor a Művelődé-
si Központban kerül megrendezésre a városi 
adventi ünnepség.  És, ha már említést tettem 
időszaki kiadványunkról, az idén a mostanival 
együtt 8 alkalommal jelent meg a Füzes Króni-
ka – ilyen gyakran még egy évben sem vehették 
kezükbe olvasóink lapunkat. Ez már a VII. év-
folyam 33. száma – hogy rohan az idő!

A 2014. év is nagyon mozgalmas esztendő-
nek ígérkezik. Tavasszal jönnek a parlamen-
ti és uniós szavazások, majd ősszel elérke-
zünk a helyhatósági választásokhoz. Közben 
több programot is tervezünk, és már elkezd-
tük a 2014. szeptember 6-án, szombaton meg-
rendezésre kerülő VII. Füzes Fesztivál szerve-
zését. Bízunk abban, hogy a politikai pártok, 
szervezetek nem csak a „sárdobálással” kíván-
nak majd foglalkozni, és vetélytársaikat ellen-
félként, nem pedig ellenségként kezelik az új-
évben! Az ÖFE ezt az utat választotta eddig 
és a jövőben is. Reményeink szerint az elmúlt 
néhány év nehézségei, megszorításai után ki-
csit végre fellélegezhet a magyar nép és város-
unk lakossága is! Tisztelt Támogatóink! Kö-
szönöm a közösség érdekébe és az ÖFE irá-
nyába tanúsított segítségüket! Összefogással 
2014-ben is Füzesabonyért! Ezzel a gondolattal 
kívánok Önöknek a Füzes Krónika hasábjain is  
BOLDOG KARÁCSONYT és SIKERES, ÚJ 
ESZTENDŐT! BÚÉK! 

Wenczel Árpád 

Álmunk a bentlakásos idősotthon!
A címben nem véletlenül írtam többes szám 
első személyt, igen, meggyőződésem, hogy a 
füzesabonyiak sokan szeretnének városunk-
ban bentlakásos idős otthont. Minden nap elő-
kerül ez a téma, és egyre nagyobb meggyő-
ződéssel mondom, szükség van erre a szociá-
lis szolgáltatásra! Gondoljunk arra, hogy leél-
jük az életünket a családunk és rokonaink kö-
rében, itt Füzesabonyban. Olyan szerencsénk 
van, hogy idős korunk ellenére még láthatjuk, 
ahogyan nőnek az unokáink, dédunokáink.  A 
családunk felnőtt tagjai, a hét öt napján reggel 
elmennek dolgozni és estig nem is látjuk őket. 
Abból a szempontból ez szerencse, hogy a csa-
lád, kereső tagjai biztosítják a megélhetést. Ab-
ból a szempontból, már nem jó, hogy az idős 
ember otthon marad egyedül. 

Amíg a szociális alapszolgáltatás elég az ott-
honi ellátáshoz, addig valamennyire megoldást 
jelent az idős ember számára. Az idősek klub-
ja nappali ellátás, a rászorulók napközbeni gon-
dozásával segít ezen a helyzeten. De az önellá-
tó képesség csökkenésével szükség van valaki-
re napközben és akár éjszaka is, akkor bizony 
el kell gondolkodni egy olyan ellátáson, amely 
24 órás teljes gondozásával biztonságot, me-

legséget ad idős napjainkra. A bentlakásos ott-
honok nagy hátránya, hogy kiszakítja otthoná-
ból az idős embert. Aki egész életét egyazon te-
lepülésen élte le, családjától messzire elkerül, 
egy idegen közösségbe, ahol nem ismer senkit. 
A család ritkán jut el látogatóba hozzá. Öreg fát 
nem lehet átültetni! Számtalanszor hallottuk 
már. Mi hát a legjobb megoldás? Hozzunk lét-
re egy olyan idős gondozó házat, amely itt van 
Füzesabonyban, a család akár naponta megláto-
gathatja a nagyit és Ő is a családot. Legyen ez 
valóban otthon, családias 30-40 ellátottnál nem 
nagyobb befogadású. Korszerű tárgyi feltéte-
lekkel, akadálymentes közlekedést biztosítva 
az ott élők számára, és élvezzék mindezt a fü-
zesabonyi lakosok.

Biztos vagyok 
abban, hogy sokan 
szeretnénk! Fiata-
lok, középkorúak 
és az idősebb nem-
zedék. Mindnyá-
junknak megvan 
a személyes oka 
erre. Szeretnénk az 
adósságunkat sze-

retettel törleszteni nagymamáinknak, nagypa-
páinknak, szüleinknek, hozzátartozóinknak és 
egyszer talán saját magunk számára méltó hely 
lehet arra, hogy megmutassuk unokáinknak a 
mi életünk is fontos és hasznos volt mások szá-
mára – hiszen gondolnak ránk, szeretnek min-
ket, – mert gondoskodnak rólunk.

Takácsné Szigeti Ilona

2013. október 12. 
Füzesabony - Márka presszó 

6. Amna - Tell Me Why
7. Ellie Goulding - Burn

8. Real Mccoy - It’s On You
9. Katy Perry - Roar

10. Jason Derulo - The Other Side
Összeállította: Grékó

1. Avicii - Wake Me Up
2. Haddaway - What Is Love

3. Pitbull - International Love
4. Robin Thicke - Blurred Lines
5. Miley Cyrus - Wrecking Ball

A 2010. évi helyhatósági választások jelöltjei
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„Kemény DiJo vagyok” –  
interjú Schäffer Edinával

szeti ággal, zenei stílussal. Az ut-
cazenélés adta magát: nagyon sze-
gény családban nőttem fel, Anyu-
kám egyedül nevelt minket a test-
véremmel. Egy jó nevű budai 
gimnáziumba jártam, az osztály-
társaim zöme jól szituált család-
ból származott. Többekkel ellen-
tétben én nem divatból utcazenél-
tem, nekem nagyon jól jött a pénz, 

de az élmények is fantasztikusak voltak. A Vö-
rösmarty téren zenéltem, Vivaldit, Bachot, Men-
delssohnt, Paganinit játszottam. Rengeteg em-
ber állt meg és hallgatott. Volt, hogy el akar-
tak vinni a rendőrök, de volt, hogy Moldoványi 
Ákos szólított meg és kért interjút tőlem az ak-
kori Híradóba. Ott szólított meg egy srác is, aki a 
C’est la Vie alternatív zenekarban billentyűzött, 
hogy mennék-e hozzájuk hegedülni. Nem kel-
lett kétszer kérdezni engem. Az alternatív zene-
karral egy időben meghatározó tagja és szólistá-
ja is voltam a gimnázium zenekarának, de több 
más kamarazenekarban is játszottam, többek kö-
zött egy templomi zenekarban is. Miséken, ün-
nepeken játszottunk. Megtörtént az is, hogy egy 
illusztris Neotonos augusztus 20-i tévéfelvéte-
les koncert estéjén már pakoltam össze az erdé-
lyi templomi zenekari körútra, mert másnap haj-
nalban indultunk. Szerettem az ilyen ellentéteket 

és tudtam, hogy nincs ember, 
aki ezt elképzelné rólam. 

3.) Jelenleg szólókarriere-
det építed. Milyen volt vissza-
térni a színpadra, a nagykö-
zönség elé?

Nem gondoltam, hogy 
még valaha színpadon leszek. 
Eleinte szórakozásból, alkal-
manként egy gyerekeknek 
szóló együttesben énekel-
tem és hegedültem, de egy-
re komolyodott a dolog. Egy-
re inkább azt éreztem, hogy 
a színpadon szabad vagyok 
és hogy itt a helyem. Fur-
csa dolog ez, mert körülbe-
lül húsz évig nem is gondol-
tam, nem is akartam gondol-
ni a régi időkre. A régi rajon-
gók már családos emberek, 
s a DiJo klubokra jönnek a 
gyerekekkel együtt. Nagyon 
jó érezni a szeretetet, amit 
kapok a közönségtől. Nem 
csak a közönség részéről kap-
tam támogatást, hanem a ze-
nei szakma részéről is. Nagy 
meglepetésemre Balázs Fecó 
és Vincze Lilla is elismerte 
a munkámat, gratuláltak ne-
kem. Mindkettejüket nagyra 
becsülöm és szeretem. 

4.) Tudom, hogy a színpad 
mellett a konyhában is ott-
honosan mozogsz. A szeretet 
ünnepéhez közeledve kérlek, 
oszd meg velünk, milyen ál-

1.) A Füzes Egészség Fesztiválon 
még Dittiként mutatkoztál be a kö-
zönségnek, jelenleg pedig DiJo mű-
vésznéven szerepelsz. Mi volt az oka 
a névváltoztatásnak?

Igen, ez szinte a fesztivál után rög-
tön megváltozott. Nincsenek véletle-
nek, egyik dolog a másikból jön. Az 
életben pedig egyetlen dolog biztos, 
a változás. A Ditti nevet megszok-
tam, de nem azonosultam vele, és egyszer, ami-
kor Pesterzsébetre, a nagyszüleimre, a gyermek-
éveimre gondoltam - amelyből sok időt töltöttem 
játékkal a nagy diófa alatt a kertben,- eszembe 
jutottak a diók, amik után szaladgáltam, s ami-
ket együtt szedtem a nagyszüleimmel. Nagyon 
szerettem Pesterzsébeten lakni, életem legszebb 
időszaka volt ez. A nagy diófa akkor még fiatal 
volt... Azóta a fa is nőtt, én is, együtt nőttünk, ez 
az időszak nagyon mély nyomokat hagyott a lel-
kemben. Szóval a dió… ennek az időszaknak a 
szimbóluma, csonthéjas, kívül kemény, és a fa 
lassan növekszik és ma már sajnos ritka.

2.) Rendkívül sokoldalú vagy, de talán kevesen 
tudják, hogy az utcazenétől kezdve a templomi zene-
karon, alternatív zenén és a Neotonon át sok területen 
megálltad a helyed. Mesélj ezekről az élményeidről!

Ilyen tekintetben mindig „zsivány” ember 
voltam. Nem elégedtem meg egy fajta művé-

talad készített ételek kerülnek az ünnepi asztalra, 
valamint hogyan készülsz a karácsonyra! 

Az az igazság, hogy az elmúlt évek nagy ré-
szét a konyhában töltöttem, rengeteget főztem. 
Változtam. Most már nem akarok a családom-
nak minden áron megfelelni. Már nem szeretnék 
alkalmazkodni a szokásokhoz sem. Egyetlen do-
log fontos most, hogy mindenki jól érezze magát 
és köztük én is. Nem csinálok már akkora ügyet 
az ünnepekből. A lányaim nagyok már, kreatí-
vak, rengeteg dolgot egyedül szeretnének készí-
teni, de amíg kicsik voltak mindig együtt készí-
tettünk dolgokat. Szóval, már nem tervezek elő-
re semmit. A halat nagyon szeretjük, lehet, hogy 
ahhoz lesz kedvünk.

5.) Mi a véleményed a szilveszteri fogadal-
makról? Te szoktál ígéretet tenni?

Azt gondolom, a fogadalmak nagyon fonto-
sak. Mindegy, hogy szilveszteri vagy sem, de a 
magunknak vagy másnak tett fogadalom azért 
van, hogy betartsuk. Igen, teszek fogadalmat. 
Tavaly is tettem és be is tartottam. Kemény DiJo 
vagyok. Magammal szemben is. 

6.) Remek formában vagy. Sokan kíváncsiak 
a nagy titokra: a tanítás, a fellépések és a család 
mellett hogyan marad időd magadra? 

Köszönöm a kedvességed. Épp ez az egyik 
dolog, amit elhatároztam, hogy magamra is kell, 
hogy időm legyen. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ne-
künk is szükségünk van töltekezési lehetőségre, 
időre, amikor nem mások igényei szerint tesszük a 
dolgunkat. Ha magunknak nem adunk, csak min-
dig, mindenki másnak, egyszer kiégünk, és nem 
tudunk megújulni. Nem tudunk adni. Megígértem 
tavaly hogy kicsit önző leszek és magamra is szá-
nok időt. Egyébként pedig állandóan gyerekek, fi-
atalok között vagyok, és azt gondolom, hogy az ő 
környezetükben, a mindig új megközelítésük, lá-
tásmódjuk és a fantasztikus humoruk mellett az 
ember nem tud öregedni. Nagyon tisztelem a fia-
talokat és a gyerekeket. A gyerekek okosak, rugal-
masak, fantasztikus jó meglátásaik vannak és ke-
gyetlenül őszinték. Rengeteget tanulok tőlük. Ők 
tartanak fiatalon legbelül, a szívemben. 

Hosztafi Amanda

Gyere velem!
Ezzel a felszólítással hívta Gyurcsány Ferenc 2013. december 
3-án 17 órára az érdeklődőket a füzesabonyi Művelődési Ház-
ba. A lakossági fórum megkezdése előtt sajtótájékoztatót tar-
tott a legendás hírű, volt miniszterelnök. A sokak által várt, telt-
házas rendezvény első órája egy közvetlen, humoros, ugyanak-
kor nagyon komoly mondanivalókat tartalmazó elnöki beszéd-
del telt el, majd a nagyteremben helyet foglaló közönség a prog-
ram második felében kérdéseket intézhetett a DK elnökéhez, 
aki még most is emlékezett az uszodánk építésére elnyert 600 
millió forintos támogatásra, amit 2006 őszén visszautasított a 
Laminé vezette testület. Ez megbocsájthatatlan bűn azok részé-
ről, akik megszavazták 2006-ban a város vagyonának megkáro-
sítását e tekintetben!  Az alap-
követ személyesen helyez-
te el annak idején Gyurcsány 
Ferenc - még miniszterelnök-
ként - a tervezett beruházás le-
endő helyszínén, a játszótéren. 
A 2006-2010 között működő 
helyi testület nagy baklövé-
se ennyi év után sem feledhe-
tő! Természetesen ez is szóba 
került többször a fórum során.

Wenczel Árpád 
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