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AZ ÖSSZEFOGÁS

FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK - 2014. április 6.
Tisztelt Olvasó! Két hete jelent meg a Füzes
Krónika ünnepi különszáma a nőnap, március 15. és Füzesabony várossá válásának 25.
évfordulója alkalmából. Az ÖFE mindhárom
esemény aktív résztvevője volt. Képes beszámolónkat a jubileumi ünnepségről lapunk 2. oldalán tekinthetik meg.
Emlékeznek még rá Hölgyeim és Uraim? A
nyolcvanas években a forradalmi ifjúsági napok második állomásán, március 15-e után és
április 4-e előtt arra illett emlékezni a Tanács-

köztársaság kikiáltása kapcsán, hogy március 21-én Kun Béla vezetésével a munkások át-

vették a hatalmat Magyarországon, a gazdagokat jól megleckéztették, munkásgyerekek százai nyaralhattak életükben először a Balatonnál és mindenki boldog volt. Az idei március
21. már teljesen más üzenettel bír. Részben ez
azzal is magyarázható, hogy a legtöbben az április 6-án megrendezésre kerülő parlamenti választásokra koncentrálnak.
Elindult az ilyenkor szokásos esélylatolgatás. Marad a jelenlegi rendszer, vagy ismét
kormányváltás következik be? Milyen arányok
alakulnak ki az Országgyűlés soraiban?
(folytatás az 2. oldalon)

Az Invitelnél fontos a személyes kapcsolat az ügyfelekkel
Az Invitel célja, hogy minél jobban ismerje előfizetőit.
Ezért ügyfélszolgálati pontjain olyan, az adott helyi
közösségben megbecsült kollégák dolgoznak, akik ismerik az emberek mindennapjait, gondolkodását. Az
Invitel területi képviselőjével, Jakab Judittal a füzesabonyi személyes ügyintézési napról beszélgettünk.
Mióta képviseli az Invitelt Füzesabonyban?
Füzesabonyi vagyok, itt voltam már a kezdeteknél, azaz
2001-ben is. Az Invitel Nap két éve indult, nagyon örülök,
hogy engem választottak, mert így még többet segíthetek
a város lakóinak tévé-, internet- és telefonszolgáltatásaikkal
kapcsolatban. Azóta minden hónap első és harmadik keddjén 9.00 és 17.00 óra között a városi televízió irodájában, a Rákóczi út 50. szám alatt várom a füzesabonyiakat. Az időpontokról és az elérhetőségeimről a helyszínen is találnak tájékoztatást az érdeklődők: ki van függesztve a telefonszámom, így
hívhatnak akkor is, amikor nem vagyok itt.
Milyen ügyekben szokták Önt keresni?
Az Invitel tévé-, internet- és telefonszolgáltatásokat
nyújt. A személyes találkozón átnézzük a csatornakínálatot
és megbeszéljük, hogy milyen internet-sávszélességre van
szükség, a telefonálási szokások alapján pedig kiválasztjuk,
mely kiegészítő szolgáltatásainkkal lehet leginkább pénzt
megtakarítani. Pénztár kivételével szolgáltatásainkkal kapcsolatos teljes körű ügyintézéssel, de akár számlákkal kapcsolatos kérdésekben is állok rendelkezésre. Az új szolgáltatásra vonatkozó megrendelést le is adhatják nálam az ügyfelek.
Ha nincs éppen itt, akkor telefonon mivel kereshetjük?
Amennyiben mielőbb szeretnék ügyeiket elintézni, akkor keressenek telefonon. Így előzetesen meg tudjuk beszélni, hogy mire van szükség, a személyes találkozóig pedig előkészítem a megfelelő nyomtatványokat, hogy felgyorsíthassuk az ügyintézést.

Az Invitelnél rendszeresen vannak különböző akciós ajánlatok, ezekről is részletes információt tudok adni, az akciós szolgáltatásokat pedig meg is lehet nálam rendelni. Így nem kell attól tartani, hogy azért marad le valaki egy jó lehetőségről, mert
nem tud időben eljutni a legközelebbi Invitel Pontba.
Miért most érdemes az Invitelt választani?
Az Invitel ajánlataiban mindig számos értékes szolgáltatás
található. Tévé-, internet- és telefonszolgáltatásból álló Invilág
csomagjainkban például díjmentesen kipróbálható extrák közül válogathatnak ügyfeleink, de márciusi akciónkban még többet adunk.
Sokan szeretnék, hogy saját maguk állíthassák össze tévés
előfizetésüket. Többször hallom ügyfeleinktől, hogy milyen jó lenne, ha ők mondhatnák meg, milyen csatornák legyenek a csomagban. Jó hír, hogy márciusi ajánlatunkban – amely három
szolgáltatás megrendelésére vonatkozik – az adott csomaghoz
tartozó csatornákon felül ízlés és érdeklődés szerint választható
még egy tematikus csatornacsomag is – például gyerekműsorok,
sportadók vagy mozicsatornák – és az első hat hónapban még
csak fizetni sem kell értük. Tehát attól függően, hogy ügyfeleink
milyen minicsomagot választanak, legalább 3, de adott esetben
akár 13 plusz csatornát is kapnak díjmentesen fél évig!
Vagyis azok az új előfizetőink, akik most rendelnek új tévé-,
internet- és telefonszolgáltatásból álló csomagot és vállal-

ják, hogy 2 évig az ügyfeleink maradnak, hat hónapig díjmentesen nézhetik az általuk választott tematikus tévés
minicsomagunkat.
De van még más is a márciusi akcióban. Füzesabonyban
új előfizetőinknek – kétéves szerződés megkötésével – 6 hónapig Start Extra telefonopciónkat is havidíjmentesen biztosítjuk, így 0 Ft-os percdíjjal hívhatnak csúcsidőn kívül minden
hazai normál díjas vezetékes számot, az Inviteleseket pedig
csúcsidőben is.
Természetesen meglévő előfizetőinkre is gondoltunk. Az
akciós ajánlat rájuk is érvényes, ha 24 hónapos, határozott
idejű szerződéskötéssel vásárolnak új szolgáltatáselemeket.
De ha minderről még többet szeretnének tudni, hívjanak bizalommal bármikor.
Milyen visszajelzéseket kap a füzesabonyi Invitel
Napról?
Tapasztalataim szerint a füzesabonyiak szívesen veszik,
hogy van egy állandó kapcsolattartójuk, akivel kéthetente
személyesen megbeszélhetik az ügyeiket, és akit egy közvetlen telefonszámon is elérhetnek. A legközelebbi Invitel Pont
Tiszaújvárosban van, ezért az Invitel Nap nagyon jó lehetőség: nem kell szabadságot kivenni és fél napot utazásra szánni, hanem mindenki a lakóhelyén kényelmesen, személyesen intézheti ügyeit.

Füzesabony Inviteles kapcsolattartója:
Jakab Judit, tel.: +36 20 220 1184
Az Invitel Nap helyszíne:
Füzesabony, Rákóczi út 50.
(a városi televízió irodája)
Nyitva tartás: minden hónap első és harmadik
keddjén 9.00–17.00 óra között

(folytatás az 1. oldalról)

Március 15.
Március 15-én városunkban a Sportcsarnokban kiemelt rendezvényt tartott Önkormányzatunk. A Nemzeti Ünnepről történő méltó megemlékezést követően Füzesabony várossá válásának 25. évfordulójának megünneplésére került sor tartalmas beszédek és nagyszerű produkciók révén. A nap csúcspontja
Csepregi Éva és Végvári Ádám fellépése volt a Neotonból, illetve Köteles Istváné a Dupla KáVé zenekarból. A sztárvendégeink rövid bemutatásán túl néhány lapzárta után készített fotóval emlékezünk erre a
szeles, hűvös – de ennek ellenére Füzesabony számára különleges és emlékezetes 2014. március 15-re.
Wenczel Árpád

A Heves megyei 1. számú választókerületet
– amibe városunk is tartozik – vajon, ki fogja
képviselni a jövőben a Parlamentben?
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesületnek természetesen megvan a véleménye ezekről a kardinális kérdésekről, azonban hivatalosan azt nem kívánjuk publikálni arra való tekintettel, miszerint az ÖFE politikai pártoktól független, civil szervezet. Arra viszont ezúton is felhívjuk
a választópolgárok figyelmét, hogy ne maradjanak otthon két hét múlva, április 6-án! Menjenek
el feltétlenül szavazni reggel 6 és este 19 óra között ezen a vasárnapon! Voksoljanak annak a politikai erőnek és képviselőjének érdekében, akiről úgy gondolják, hogy a jelenlegi nem túl rózsás
helyzetből kivezetik országunkat az elkövetkezendő években! A választófülke magányában tegye mindenki azt a bizonyos x-et lelkiismerete és
meggyőződése szerint a legmegfelelőbb helyre!
Eredményes szavazást!
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Csepregi Éva és
Végvári Ádám –
Neoton
Csepregi Éva a Kócbabák nevű trióban tűnt fel először az 1972-es Ki mit tud-on, Babits Marcella és
Fábián Éva társaságában énekelt, Marcellát Fábián
Éva váltotta a Ki mit tud után, Csepregi Éva fellépett
a Stereo együttesben is. 1977-ben Neoton Família
néven egyesültek a Neotonnal. 1980-ban csatlakozott az együtteshez Végvári Ádám, ő Kati és a kerek perecből érkezett. 1983 októberében Ádám és
Éva a Neoton Famíliából elnyerte a Yamaha Music
fesztivál nagydíját a Holnap hajnalig című dallal, ez
a dal lett 2007-ben a Csináljuk a Fesztivál első helyezettje is. Együttes és szólókarrierjük során 400450 dallal örvendeztettek meg (Párbeszéd, Vándorének, Kell, hogy várj, Tini dal, Yo yo, Sandokan,
Santa Maria, I Love You, Don Quijote, Párizsi lány,
Sárkány éve, Marathon, 220 felett, Nyár van, Pago
Pago, stb). Ma már Éva, mint édesanya a fiára, Dávidra legbüszkébb, hiszen együtt zenélnek a Neoton
Familia Sztárjaiban.			
-B.J.-
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Köteles István DUPLA KÁVÉ
Élt két zenészlegény Európa szívében, egy cseppnyi földön, amit Magyarországnak hívtak. Jártak
külön utakon, de egyszer csak egy keresztúton
összetalálkoztak. Úgy döntöttek, innentől közösen haladnak tovább az élet kacskaringós és gyönyörű útjain, amik kanyarognak egyszer fent és
egyszer lent. Ez volt 1998-ban. Úgy hívták őket,
hogy Köteles István és Váradi Jenő. Ahogy az újszülött gyermeknek nevet választ az édesanyja évezredek óta, úgy keresték ők is a saját, közös
nevüket. Nem volt jobb ötletük, mint hogy a saját nevükből kiindulva magyar mozaikszót alkossanak, a Kötelesből így lett Ká, a Váradiból pedig
Vé. De szerették volna a magyarságukat, az iden-

titásukat és a hazaszeretetüket a zenekaruk nevében is kifejezni, nem hangzatos és idegenül
csengő, divatos nevet találni. Így, mivel csak ketten alkották az együttest és magyar kifejezést kerestek, hosszas tanakodás után amellett döntöttek, hogy legyen Dupla az előnevük. Megszületett
hát a Dupla KáVé. Folyamatosan járják az országot. Fellépéseik helyszínei például retro disco-k,
koncertek, sörsátras-fesztiválok, falu- és városnapi rendezvények, bálok, de gyakran megfordulnak Erdély, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Ukrajna magyarlakta vidékein is. A zenekar az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában is többször járt. Számtalan nagy sláger fűződik nevükhöz
közismert albumaikról, így például: Se veled, se
nélküled | Ha nem tudom, nem fáj | Egyszer fenn,
egyszer lenn. 			
-W.Á.2014. MÁRCIUS 21.

Budapesten járt a Tanoda
Mint arról már a Füzes Krónika előző számában
tájékoztattuk
Tisztelt Olvasóinkat, az
„Összefogás a Füzes
Tanodáért”
TÁMOP3.3.9.C-12-2012-0160
című projekt újabb kiemelt eseménye 2014.
március 1-én volt, amelynek keretén belül diákjaink egy tartalmas kiránduláson vettek részt Budapesten. A gyerekek
több fővárosi nevezetességet láthattak ezen az emlékezetes
szombati napon, amiről néhány képet
ezúton teszünk közzé.

Tanoda hírek
Március 8-n (szombaton) a Tanodás gyerkőcök „csipet-csapata” ismét útra kelt,
ezúttal közkívánatra - már második alkalommal - a Pusztaszikszó közelében elhelyezkedő Szent Vendel kápolnát és környékét tekintették meg a jelenlévő diákok - csodás tavaszi napsütésben.

Wenczel Árpád

-W.Á.-

Szerelvény
Centrum

Füzesabonyban, a Házasságkötő teremben
2014. március 28-án, 16 órától
lakossági fórumot tart

Szalóczi Géza,

Heves megye 1. sz. választókerületében
a Kormányváltó Szövetség országgyűlési
képviselőjelöltje.
„Füzesabony a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc rombusz közepén
helyezkedik el, ideális földrajzi és infrastrukturális adottságokkal ahhoz, hogy itt
épüljön ki Kelet-magyarország fejlesztésének logisztikai csomópontja. Dolgozni
fogok azért, hogy Füzesabony megkapja ezt a fontos szerepet.”

Vendége:

Bokros Lajos,
a MOMA elnöke
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EGYÜTT GYŐZNI FOGUNK!
Várjuk az érdeklődőket!

(x) Fizetett politikai hirdetés

Füzesabony Rákóczi út 9.
36/341-173, 30/339-3478
Nyitva tartás: H-P 8-16, Sz 8-12
Víz, Szennyvíz, Gáz, Fűtésszerelési
anyagok, kiegészítők.
Szaniter árú,
csaptelepek,fürdőszobai
kiegészítők.
Melegvíztárolók, lapradiátorok
Továbbá kulcsmásolás, élezés
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