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X. Füzes Fesztivál 
2017. szeptember 2-án, szombaton tartotta az ÖFE jubiláló - 10. Füzes Fesztiválját. 
Szép nyár végi napsütés és nagy nyüzsgés fogadta a Rákóczi út Házasságkötő terem 
előtti részére kilátogatókat már kora reggel. 9 órától tájékozódási versennyel kezdtük 
a napot a Természetbarát Egyesület szervezésében. 10-kor már a Városi Könyvtárban 
nyitottuk meg Márton Attila festmény kiállítását.

A délutáni programok 14 órától kezdődtek. Hosztafi Amanda műsorvezető fel-
vezetőjét és Wenczel Árpád ÖFE elnök köszöntőjét követően a szokásos galambröp-
tetésre került sor, majd a Pinkóczy Mazsorett 
Csoport produkciója kápráztatta el a közönsé-
get. 15 órától a mezőszemerei Kéknefelejcs és 
a füzesabonyi Rozmaring népdalkörök léptek 
fel a színpadon. Őket követte a Hétszínvirág 
Óvoda Hagyományörző csoportja és a Füzes 
Táncklub által előadott táncok kavalkádja, 
majd a blokk zárásaként jött a várva várt gye-
rekszépségverseny. A 
zenei részét a fesztivál-
nak a Tuti Duó mulatós 
előadása kezdte, majd 
Sztaniszláv László rock 
and roll showja jött 

TiszTelT Olvasónk!
Lassan végére érünk egy igen nehéz, mozgaLmas – de ugyanakkor sok örömet és 
boLdogságot is hozó esztendőnek! az immár 11. éves összefogás füzesabonyért 
egyesüLet éLetében kiemeLkedő voLt az idén szeptember 2-án megrendezésre kerüLt 
X. füzes fesztiváL. errőL is oL-
vashatnak Lapunkban, mint ahogy 
a környezetszennyezésrőL, heLyi 
öfe-veL kapcsoLatos eseményekrőL 
és természetesen az adventrőL. 
még néhány nap a füzes krónika 
megjeLenését követően és bekö-
szönt 2018! 
A mAgAm és Az ÖFE tAgjAinAk nEvébEn kívánok mindEn igEn 
tisztElt olvAsónknAk békés kArácsonyt és sikErEs Új EsztEndőt!

Wenczel Árpád ÖFE elnök

folytatásként. Már mindenki 
nagyon várta a gyerekszép-
ségverseny eredményhirde-
tését és a tombolahúzást, 
ahol ezúttal is sok értékes 
nyeremény talált gazdára. 
Az est sztárvendége - a Fi-
esta - 20 órától lépett már 
reflektorfényben színpadra. 
Addigra teljesen megtelt a 
tér az időnként akkor már 
csepergő eső ellenére. Régi 
nagy slágereiket és új da-
laikat gyakran velük együtt 
énekelte a közönség. A na-
pot az Expander zenekar élő 
koncertje zárta, akik profi 
előadásukkal fantasztikus 
hangulatot teremtettek a 
rajongóik népes táborában.

Ez a rövid krónikája a X. 
Füzes Fesztiválnak, ahol ez-
úttal is a minden korosztály-
nak szóló programokon túl 
még az eddig megszokott-
nál is több játék, kirakodó, 
árus, búcsús volt a Rákóczi 
út lezárt szakaszán és ter-
mészetesen végig velünk 
volt Panni bohóc, valamint a 
Manó Manufaktúra. Köszö-
net jár elsődlegesen az Összefogás Füzesabonyért Egyesület lelkes csapatának, Fü-
zesabony Város Önkormányzatának, az Agrár Zrt-nek, a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek, 
a Városi Rendőrkapitányságnak, a helyi Polgárőr Egyesületnek, a Városi Könyvtárnak, 

az Egészségügyi Központnak, a Fitomed 
Elit Klubnak, a FÜV Kft-nek, a Márka 
Presszónak és sok más támogatónknak 
a lebonyolításhoz szükséges segítségé-
ért! Folytatás várhatóan jövőre – 2018. 
szeptember első szombatján lesz!

 Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke
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Hírek röviden
Kiállítás a Könyvtárban

2017. november 9-én 16 órától - Trojan Marian József grafikusművész kiállítá-
sát és annak megnyitóját tekinthették meg az érdeklődők Füzesabonyban, a 
Városi Könyvtárban. Közreműködött Trojan Tünde és Trojan Márta. 

(W.Á.)

1956
1956 hőseire emlékezett az 
ÖFE is október 23-án a városi 
ünnepségen. 

(W.Á.)

Lakossági fórum
November 30-án 17 órától a helyi Művelődési Házban az ÖFE vendége volt 
Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő (Jobbik). A 2 óra tartamú lakossági 
fórumon szó esett Bóta József szihalmi polgármester botrányos és felháborító 
cselekedeteiről, a Heves Megyei Vállalkozás - és Területfejlesztési Alapítvány 
gyanús mikrohitelezési tevékenységeiről, illetve a füzesabonyi Önkormányzat 
működéséről és a helyi Média Kft munkájáról, valamint a jövő évi parlamenti 
választásokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről. Az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesület ezzel a rendezvényével is jelezni kívánta a pártsemleges nézeteit! 

(W.Á.)

Holczreiter Sándor
Holczreiter Sándor október 23-án Füzesabony város Posztumusz Díszpolgára 
lett. A Füzesabonyi Természetbarát Egyesület és az Összefogás Füzesabonyért 
Egyesület javasolta az olimpiai 
3. helyezettet és a többszörös 
világbajnok súlyemelőt erre a 
kitüntetésre. A díjat testvére, 
István vehette át. Az élspor-
tolóról szóló cikk a Füzes 
Krónika augusztusi számában 
volt olvasható. Holczreiter 
István nem tudott részt venni 
szeptember 2-án a X. Füzes Fesztiválon egyéb elfoglaltságai miatt, ezért 2018. 
január 4-én (csütörtökön) 17 órától Füzesabonyban a Márka Presszóban tart 
élménybeszámolóval egybekötött kötetlen beszélgetést. Egyben ezúton is 
gratulálunk Szoviár Jánosné Pro Urbe díjához és dr. Weisz Zoltán Díszpolgári 
címéhez!

Bocsi János

Környezetszennyezés 
Az elmúlt hónapokban - a fűtési szezon megkezdése óta - sok lakossági jelzés érkezett 
Szerkesztőségünkhöz, miszerint az előző évek gyakorlatához hasonlóan az idén is sok 
helyen a környezetre káros anyagokkal tüzelnek elsődlegesen magánszemélyek, és 
ezzel nagymértékben szennyezik városunk levegőjét. A Füzes Krónika utána járt a be-
jelentéseknek, hiszen több fényképfelvételt is kaptunk. A fotókat a személyiségi jogok 
védelme kapcsán nem közöljük, de az ÖFE alelnöke és egyben szerkesztő társam – Bocsi 
János – aktív futóként és természetvédőként utána járt a történéseknek.

(Wenczel Árpád felelős szerkesztő)

Ismét eljött a téli időszak, a fűtési szezon. Füzesabony és térségében állandó prob-
lémát jelent a műanyagok, gumik, ruhák, fáradt olajok eltüzelése. Ezek nagyon sok 
egészségügyi veszélyt jelentenek környezetünkre és saját magunkra is. A műanya-
gok égetése során keletkező, klórtartalmú szerves vegyületek a természetben nem 
fordulnak elő, ám igen stabil, nehezen lebomló vegyületek. Legveszélyesebb tulaj-
donságuk, hogy zsírban jól oldódnak, így a zsírszövetben és az anyatejben halmo-
zódnak föl, illetve közvetett úton bekerülhetnek a tehéntejbe, sajtokba, vajba is. Az 
emberi szervezetre kifejtett káros hatásuk igen sokrétű: megzavarják a hormonrend-
szer normális működését, rosszindulatú daganatok kifejlődését idézik elő többek kö-
zött a kötő-, és támasztószövetekben, a tüdőben és a májban, valamint megnövelik 
a veleszületett fejlődési rendellenességek (farkastorok, nyúlajak, szemfejlődési za-
varok) kialakulásának esélyét. Veszélyességük miatt célirányos gyártásuk és a velük 
való kereskedelem az ún. Stockholmi Konvenció értelmében, számos országban tilos. 
Városunk több ízben tiltó rendeletben szabályozta ezeknek az anyagoknak az ilyen 
irányú felhasználását. Magyarországon a lakossági tüzelés korlátozására, tiltására 
vonatkozó alapvető jogszabályokat, rendelkezéseket mindenki megtalálja a levegő 
védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. §-ában.

Természetjáróként, futóként, geográfusként javaslom a megújuló, valamint a 
geotermikus energiák alkalmazását. Nap, a szél és a föld mélyéből előtörő energia-
hordozók egy más fűtési szokást kínálnak nekünk. Tudom, sokan ezt mondják, hogy 
nem tudják ezt megfinanszírozni, de talán a legfontosabb az egészség, ami megér 
ennyit! Futásaim alatt sok mindent látok, tapasztalok a városban, Dormándon és Be-
senyőtelken. Főleg a kora őszi napokon a szemetet égetik a kazánokban az emberek, 
ami irtózatosan büdös és gyomorforgató. De a hidegebb idő beálltával érezni lehet 
egyes helyeken a műanyag „illatát” is! Azt nem értem, aki amúgy meg tudná venni 
a tüzelőt, miért használ az egészségre káros anyagokat? Ha, meg valakinek nincsen 
rávalója, annak viszont segíteni kellene az államnak! Faramuci helyzet az biztos, de 
tiszta vizet kéne önteni a pohárba és így óvni környezetünket! 
Dühítő és egyben elfogadhatatlan számomra a leírtakon túl még az is, hogy számos 
eb tulajdonos nem takarítja össze sétáltatás közben a kutyája piszkát! Vajon otthon 
is ezt teszik, vagy csak közterületen? Kissé meglepődve olvastam egy internetes 
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Advent idején - 
Karácsonyest

Szent estére mentem, szép gyermekvilágba, 
Hol még a földi lét ártatlan örömét, két kézzel kínálja... 

Díszes karácsonyfa, telis-teli rakva. 
Apró kis angyalkák, aranyozott almák, csokoládé-szivar

Isten tudná, mi van még rá felaggatva. 
Kicsi színes gyertyák lobogó lángjába, 

Úgy néznek, akár a fényes mennyországba.
Megnézik egyszer, megnézik százszor, 

Istenem! De boldog ez a szép Karácsony! 

Advent misztikus, föl-
emelő, édes hangula-
ta jóleső melegséggel 
tölti meg a szívet és 
az élet küzdelmei-
ben kifáradt lelket 
- újult, üdítő érzel-
mek befogadására 
teszi fogékonnyá. 
Sejtelmes vágyak, ti-
tokzatos várakozások 
hullámzanak a kedé-
lyekben, melyeket a 
hajnali misékre hívó 
harangszó, a roráték 
fönséges hangulata, 
az esti szürkületben 
karácsonyi énekeket 
zengő apró apostolok 
poétikus dalversenye, 
a hagyományos pász-
tor-játékok, a betle-
hemesek kis Jézus-
bemutatása megtölt 
tartalommal, legen-
dás érzülettel, evangéliumi hittel és előkészíti arra a nagy hajnalra, amikor a 
világ világosságának, a testté vált igének születési évfordulóját ünnepeljük. 

Advent szent hangulata méltó bevezető Karácsony ünnepének glóriás 
misztériumához. És mintha szükség volna erre a hangulatra! 

A közélet hullámverése ma, veszedelmesen hasonlít ahhoz a négyezer 
éves várakozáshoz, mely Krisztus születését megelőzte. A tünetek ugyanazok. 
Az emberiséget hatalmas vágyak ösztökélik: épp úgy, mint akkor. Csak éppen 
a sötétség, mely az elmékre, szívekre és telkekre nehezedik - mutat fordított 
matematikai arányt: akkor a közeledő égi világosság előretörő sugarai mind 
jobban oszlatták azt a sötétséget, amit most a „fölvilágosodás“ előtérbe tolt 
árnyai sűrítenek.

 Bocsi János

Neoton

Nem szoktam magáncélra használni az újságot, de most ettől engedjék meg, 
hogy eltekintsek! Gyermekkori vágyam teljesült azzal, hogy a Neoton Familia 
sztárjai Füzesabonyban léptek fel. Aki ismer, az tudja, milyen nagy rajongó-
ja vagyok az együttesnek - most már annál is több, hiszen a Neoton Shoppal 
járom velük együtt az országot. Nagy élmény volt számomra lakóhelyemen, 
a színpadon virággal köszönteni kedvenc énekesnőmet - Csepregi Évát és a bil-
lentyűs-vokalistát, Lukács Andit.

Bocsi János

hírportálon városunk képviselőtestületének új döntését, ezért mindenkinek a fi-
gyelmébe ajánlom, mivel 2018. 01. 01-én életbe lép! „A város belterületén tilos zajt 
keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, traktor, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése 
munkanapokon 21:00 – 7:00 óra között, szombat – vasárnap - ünnepnap 20:00-
10:00-óra között. Aki a helyi rendelet zajvédelemre vonatkozó szabályait megszegi, 
közigazgatási bírsággal sújtható.” Véleményem szerint nem életszerű ez a határozat 
egy Füzesabony méretű településen. Igaz, minden rendelet annyit ér amennyit be-
tartanak belőle!

Bocsi János
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MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A 
NETEZŐK FÜZESABONYBAN

A Telekom intenzív hálózatfejlesztésének eredményeként országszerte már több mint 2,9 millió háztartásban vált 
elérhetővé a nagysebességű otthoni internethálózat. Ebből közel 760 ezer háztartásban – köztük Füzesabony egy részén - 
Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre. 
A hálózatfejlesztés idén is folytatódott Füzesabonyban, a tervek szerint 2018 elejéig további közel ezer háztartás számára nyílik meg a 
lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat az itt lakók számára?
• Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, 
jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kap-
csolnának a számítógépek. 
• Széles csatornaválasztékot, rengeteg TV-csatornát, valamint több képer-
nyőn is elérhető filmkölcsönzést. 
• Interaktív tévézést: itt is elérhetővé vált az interaktív tévézés számos már 
meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, 
a felvehető élő adás, az elektronikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén 
elérhető változatos interaktív alkalmazások.
• HD kép- és hangminőséget: az élesebb képnek, a digitális hangminőség-
nek köszönhetően még élvezetesebbé válik a tévézés.

A korszerű szélessávú infrastruktúra kínálta előnyökből a helyi 
vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá 
válik működésük, javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folytatódik a 4G mobilhálózat bővítése is, a kültéri lakossági lefedettség már eléri a 98,6%-
ot. A Telekom mobil és otthoni szolgáltatásai így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket a Füzesabonyban lakók számára. 

Az ÖFE ezúton is megköszöni 
az idén kapott anyagi 

támogatásaikat!
Várjuk jövőre is a Füzes Takarék 

Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett
61900019-17120870 számlaszámunkra 

támogatásaikat, felajánlásaikat!

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és  

Boldog Új Évet kívánunk!  
BÚÉK 2018!

Összefogás Füzesabonyért Egyesület 
(Facebook & www.fuzeskronika.hu)

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog 

Új Évet kívánunk!
Gál és Gál Bt. 
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