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Tisztelt Olvasó!

Gál Mária:

Újévi köszöntő

Elmúlt egy év, és jött még egy újabb,
Félelem lett úrrá a lelkünkben újra.
Mit hoz a jövő? Mi vár most Reánk?
Mi az, mit a sors kirótt még Ránk?
Tesszük a dolgunk, tesszük, amit kell!
Építsük a jövőt, hisz élnünk kell!
Mit miért teszünk, tudjuk mi jól!
Szeressük egymást és ez így lesz jó!
Legyen Béke és Szeretet az Új Esztendőben!
Kísérje még sok év jó egészségben!
Legyen munka és étel mindenkinek bőven!
Kívánok minden jót az Új Esztendőben!

Szerencsére túléltük a maják által megjósolt
világvégét, így ki-ki saját vérmérséklete szerinti várakozásokkal tekinthet a 2013-as esztendő
felé! Kívánom az Összefogás Füzesabonyért
Egyesület nevében, hogy legyen sikeres és
boldog az Új Év Tisztelt Olvasóink számára!
De kérem, magukon kívül gondoljanak szeretteikre is, ezen belül a leghűségesebb négylábú társaikra, a kutyáikra! Ők azok, akik éjt
nappallá téve, önzetlenül – akár az életük árán
is - kitartanak gazdáik mellett és ezért nem
várnak mást, csak egy jó szót, kis simogatást
és gondoskodást! A kutya tartás nagy felelősség, de ugyanakkor szert tehetnek ennek kapcsán egy olyan lényre, barátra, társra, aki csak
az Önök gondolatait lesi és már a gazdi láttán is farkcsóválással és leírhatatlan pillantással jelzi örömét és szeretetét! Most a kutyusok
gazdáin, Önökön a sor!
Kérem, minél előbb keressék meg az állatorvosukat, hogy a törvény által 2013. január 1-től kötelezően előírt chip-et helyezze el
a házi kedvencük nyakába! Szerkesztőségünk
- dr. Puha Sándor állatorvos úrtól kapott - információi szerint Füzesabonyban 2200 darab
körüli a kutyák száma. Január 1 óta már sok

2013 - farsang
A farsang a vízkereszttől (január 6.)
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.
Farsangi zenei ajánlat:
5 retro & 5 + 1 top 2012
R Modern Talking - Brother Louie
E Bad Boys Blue - You Re A Woman
T C. C. Catch - I Can Lose My Heart Tonight
R Boney M - Rasputin
O O-Zone - Dragostea din tei (Numa, numa)
TOP
Psy - Gangnam Style
2 Dj Antoine - Ma Cherie
0 Michel Telo - Ai Se Eu Te Peg
1 Nicki Minaj - Pound The Alarm
2 Rihanna – Diamonds
2013 Gabry Ponte feat Pitbull and Sophia
		
del Carmen - Beat on my drum
Összeállította: Wenczel Árpád

kutyus lett ellátva chip-el. Ennek költsége
Puha dr. esetében 3.500 Ft, plusz 500 Ft kiszállási díj – tehát mindössze 4.000 Ft. Legkésőbb március végén, április elején sor kerül
az idén is az ebek kötelező veszettségelleni oltására, ahol már az ide vonatkozó jogszabály
értelmében szigorúan ellenőrizniük szükséges
az oltást végző szakembereknek a chip meglétét és annak hiányát maradéktalanul jelenteniük kell az illetékes hatóságok felé!
Szerkesztőségünk megkérte az ÖFE által
nagyra becsült, városunkban működő Állatvédő Alapítványt, tájékoztassák Tisztelt Olvasóinkat e
rendelet lényegéről
és részleteiről, valamint egyben írjanak pár sort magukról is. Az alábbiakban a Füzes
Krónika az ő levelüket teszi közzé teljes terjedelmében.
Munkájukhoz ezúton is további sikereket
és minél több támogatót kívánunk!
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Gondolatok a kutyák
kötelező chipezéséről
Pálinkás, akarom mondani kutyás jó reggelt, jó napot vagy jó estét kívánok minden kedves kutyatulajdonosnak. A Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány felkérést kapott, hogy a lassan szitokszóvá avanzsálódott
chipezésről írjunk egy cikket. Az alapítványról tudni kell, hogy a munkát
3 fő végzi, amiért nem kapnak semmi fizetséget. Ketten közülük teljesen
más területen dolgoznak teljes munkaidőben, egyikőjük pedig egyetemi
hallgató. Munkájukat 3-4 önkéntes segíti, akik az adminisztratív feladatokból veszik ki a részüket, további 3-4 önkéntes pedig a kutyák etetésében, sétáltatásában segít. Természetesen ők is ingyen teszik ezt.
Eddig több mint 600 kutyának találtunk új otthont, jelenleg 54 kutya
van a gondozásunkban. Menhellyel nem rendelkezünk, kutyáinkat ideiglenes befogadóknál helyezzük el, amíg gazdit nem találunk nekik. A tévhittel szemben állami vagy önkormányzati támogatást nem kapunk, kiadásainkat magánemberek adományaiból és a felajánlott adó 1% - okból kell kigazdálkodnunk. (Ön is segíthet a bajbajutott állatokon adó
1%-ával, adószámunk: 18590290-1-10) Kiadásból pedig van bőven, mert
mindegyik kutya teljes körű orvosi kivizsgáláson esik át majd ivartalanítva (ez is megér majd egy cikket) és chipezve kerül új gazdához. Itt vissza
is kanyarodom a kiindulóponthoz.
(folytatás az 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

Amit már nagyon sokan tudnak, az az, hogy
2013.01.01. után kötelező minden 4 hónaposnál
idősebb kutyát mikrochippel ellátni. Azt, hogy
ez mit jelent pontosan, már nem mindenki tudja. A mikrochip egy rizsszem nagyságú szerkezet, beültetése a kutya nyakánál baloldalon a
bőr alá történik, nagyjából annyi kellemetlenséget okoz a kutyának, mint egy oltás. Ezután a
chipazonosító száma, a kutya és a gazda adatai
regisztrálásra kerülnek az országos online kisállat-nyilvántartó rendszerbe (www.petvetdata.
hu), ahonnan a jogosultággal rendelkező állatorvos a későbbiekben a chip leolvasása után pár
perc alatt meg tudja állapítani ki az elcsavargott
kedvenc gazdája. Dr. Puha Sándor tájékoztatása szerint minden helyi állatorvosnak van jogosultsága a chip beültetésre és az online regisztrációra. Hívja állatorvosát és kérjen időpontot!
A témával kapcsolatban a következőket
hallani kutyatulajdonosoktól:
„Nem chipeztetem be, inkább kiteszem az
utcára!”
Egyrészről nagyon sajnálom azt az embert, aki ezt komolyan mondja és az őt feltétel nélkül szerető élőlénnyel ilyet meg tud tenni. Nála jobban csak a kutyáját és a családtagjait sajnálom.
Másrészről óva intek mindenkit ettől, mert
bűncselekmény, akár 2 éves szabadságvesztéssel is büntethető.
„Nekünk nem kell chip, a kutyánk nem
csavarog el soha, tudunk rá vigyázni!”
Ezt a mondatot állatvédőként már évek óta
hallgatom, többnyire szomorú gazdik szájából
múlt időben az eddig szócskával kiegészítve.
Elég egy nyitva felejtett kapu, egy tüzelő szuka csalogató illata vagy a szilveszteri tűzijáték és kedvencünk máris héthatáron túl van.
Sokan közülük gyepmesteri telepen kerülnek
elaltatásra, aminek nem kell megtörténnie, ha
a gazdi kiléte pillanatok alatt megállapítható.
Aki azt mondja, hogy márpedig az ő kutyája

akkor sem szökik el otthonról, azzal megosz- lelős állattartásra nevelés és nem a kutyatartók
tok egy megtörtént esetet: Egy napon telefont megbüntetése.
kaptunk, hogy egyik ideiglenes befogadónál
A mikrochip meglétének ellenőrzése az állévő kutyánkat elütötte egy autó, szerencsére lategészségügyi hatóság valamint a jegyző és
nem sérült meg komolyabban. A sofőr bevitte a kutyát vizsgáló állatorvos feladata. A kezdeti
egy állatorvosi rendelőbe leolvasták a chipet időszakban a hatóság feltehetően nem fog házés már hívtak is bennünket. A befogadónkat ról-házra járni és ellenőrzéseket végezni, ami
rögtön felhívtuk, nem értette a dolgot, bezárva nem jelenti azt, hogy nem kell elvégeztetnünk
hagyta a lakásban a kutyát. Hazasietve, meg- a chip beültetését, de ha elkéstünk egy hónadöbbenve látta, hogy betörtek a lakásába, az pot, még nem kell kétségbe esni.
ajtó pedig tárva-nyitva…
Ha bármilyen kérdése van vagy tanácsot
„Nagyon drága, nem tudjuk kifizetni!”
szeretne kérni állattartási ügyben keressen benA mikrochip beültetés és regisztráció ára nünket Facebook oldalunkon (www.facebook.
az Állatvédelmi törvényben 3.500 Ft-ban van com/FAVA2007), vagy írjon nekünk e-mailt a
maximalizálva. Ez 5 doboz cigaretta, 5 tábla favalapitvany@gmail.com címünkre!
minőségi csokoládé vagy 5 üveg bor árának
Erre a idézetre pedig még biztosan mindenfelel meg. Valóban drága lenne? Szerintem az, ki emlékszik: „Te egyszer s mindenkorra felehogy ha kedvence elveszik, könnyedén meg- lős lettél azért, amit megszelídítettél.”
Bíró Attila
találják Önt, megér ennyi pénzt. Már egy éve
A Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány alapítója
tudjuk, hogy kötelező lesz január 1.-től, tudatosan készülve havi 300 Ft-ot félrerakva fel lehetett rá készülni.
A 3500 Ft-on felül
természetesen,
ha házhoz megy
az állatorvos, akkor kiszállási díjat
számol fel. Ha Önnek kedves olvasó
megélhetési problémái vannak és
ez az összeg valóban megfizethetetlen, keressen bennünket a 06-70376-6709 telefonszámon és közösen megkeressük a
megoldást!
A
kötelező
mikrochip beülte- „Ha lett volna mikrochipem, már hazamehettem volna a gazdihoz és nem
tésről szóló jog- kellene itt várnom, hogy mi lesz velem!”
szabály célja a fe-

A blogok árnyékában
Sokan Tisztelt Olvasóink közül talán nem is
tudják a mai felgyorsult világunkban, pontosan
mi is az a több hivatkozásban is feltüntetett blog
valójában. A „weblog” kifejezést Jorn Barger
alkotta meg 1997 decemberében. A szakirodalom szerint a blog egy olyan periodikusan, újabb
bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek
sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az
oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhető-e. A bejegyzések leggyakrabban – de nem
szükségszerűen – fordított időrendi sorrendben
olvashatóak. A blogok többsége nyilvános weblapként működik, bármely internethasználó által elérhetően. Az eredeti „weblog” kifejezés a
„web” és „log” (napló) szavak összetételéből
keletkezett, ebből rövidült a mára bevetté vált
blog, avagy „binarylog” alak. Témája sokrétű:
lehet egyszerűen egy interneten közzétett személyes, egyéni napló, de lehet akár csoportos
politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció eszköze is. Napjaink közéleti szereplői gyakran válnak témájává a bejegyzéseknek, ahol a beíró, úgynevezett blogger
oszthatja meg véleményét. Sokan a névtelenség homálya mögé bújva egyre gátlástalanabb,
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gyakran személyiségi jogokat, vagy jó hírnevet
sértő bejegyzéseket eszközölnek, éppen ezért
egyre több feljelentés és jogi eljárási procedúra indul ilyen vonatkozásokban is. Kulcspozíciót tölt be minden esetben az úgynevezett moderátor, aki a beérkező bejegyzések közül eldönti,
mi kerül fel valójában az oldalra. A megítélése
szerint kifogásolható írásokat nem osztja meg a
nyilvánossággal (kimoderálja), így döntő szerepe van a blog stílusának alakulásában.
Füzesabonyban a VTV tiszavirág életű
blogját követően a „csepi blog” volt az első
igazi, ilyen jellegű kommunikációs csatorna,
melynek megszűnését követően az egy éve
létrehozott Füzesabonyi Akropolisz általában
„elődjéhez” hasonlóan korrekt bejegyzéseket
tartalmaz. Ezzel szemben a Fürkésző névre elkeresztelt blog az esetek zömében rosszindulatú hazugságok és rágalmak halmazával támadja folyamatosan városunk vezetését, azon
belül is főként Gulyás László polgármester
urat és Wenczel Árpád PVB elnököt, az Ös�szefogás Füzesabonyért Egyesület – mint mumus – mellett, ezért illetik valószínűleg többen
ez utóbbit a „szennyblog” titulussal.

Ezzel a témával lapunk részletesebben
majd egy későbbi számában foglalkozik még.
Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

Farsangi „szőke nő”-s viccek
Miért írták a tűzoltó autók elejére fordítva
azt, hogy Tűzoltóság?
- Azért, hogy ha vezetés közben a „szőke
nő” véletlenül egy pillantást vet a frizurájára a visszapillantó tükörben és
meglát egy nagy, szirénázó piros autót a háta mögött, akkor
könnyen el tudja olvasni a feliratot rajta!
***
Két szöszi beszélget:
- Te, én azt nem értem, hogy ha villámlik,
előbb látom a fényt és csak egy idő után hallom a hangját. Szerinted miért van ez így?
- Ostoba! Hát nem tudod, hogy a füled hátrébb van, mint a szemed?
/Elnézést a Füzes Krónika minden kedves szőke hajú hölgy olvasójától, ezek a viccek természetesen nem Önökről szóltak, hiszen a jelenlévők mindig kivételek! – a szerk./ (-W.Á.-)
2013. JANUÁR 23.

Válasz a Jobbik nyílt levelére
A 2013. január 9-én Debnár Ádám által írt és a
Hevesblogon közzé tett - füzesabonyi városvezetést kritizáló - cikkével kapcsolatosan a magunk
és az ÖFE nevében az alábbiakban reagálunk.
1.: Egy független újságírónak véleményünk
szerint negatív állítások esetén mindkét oldalt
meg kell hallgatnia, különben szakmai hibát
követ el! Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha
a cikk írója erősen elfogult valami, vagy valaki felé! Vajon melyik állítás vonatkozik Debnár
Ádámra, ki is ő valójában, csak nem a Jobbik
beépített „elvtársa”? Javasoljuk a szerzőnek,
máskor járjon inkább utána az informátora által
szolgáltatott adatoknak! Ehhez elég lett volna
ez esetben Füzesabony Város honlapját egy kicsit böngésznie, esetleg a kifogásolt ülés közvetítését figyelmesen megnézni és nem csak stopperrel mérni! Mi is állhat a dolgok hátterében?
Talán a füzesabonyi Jobbikosoknak nincsen arcuk, merszük és gerincük kiállni a közösség elé?
Debnár Ádám tollaival képesek csak „ékeskedni”? Vagy esetleg nem tetszik az acsarkodóknak, hogy a jelenlegi polgármestert nem tudják
zsarolni, megfélemlíteni, mint ahogy az korábban a szokásuk volt? Példának okáért még mindig az előző testület egyes tagjainak dicső ténykedését szeretnék folytatni, miszerint „Én is lopok, Te is lopsz, Ő is lop”!? Inkább azt kellene
kiszámolniuk együtt a fogadott tollforgatójukkal, hogy mennyi kárt okoztak Füzesabonynak
képviselőként és külsős „szakértőként” 2006
– 2010 között! Ha az érintett informátorok és
hazugságokat terjesztők kicsit magukba szállnak, akkor nem lesz szükség – ad hoc közvélemény kutatásunk szerint – a füzesabonyiak szerint csupán „lófüttyként” ismert blog oldal segítségét kérni hazug, rosszindulatú gondolataik megosztásához!
2.: A cikk szerint „civillé vedlett” Gulyás
László valóban tagja volt az MSZP-nek és
baloldaliságát büszkén felvállalja jelenleg is.
Wenczel Árpád soha nem lépett be egyetlen
pártba sem, ellenben több civil szervezetnek a
tagja, az ÖFE elnöke. Egyéb iránt mi is a baja
Debnár úrnak a civilekkel?
3.: Ki játszotta ki és mikor a magukat ellenzéki képviselőnek nevező Balsai-Bíró-Tóthné
hármast? A testületi üléseket a polgármester joga összehívni, még ha ez nem is tetszik
mindenkinek. Városunk honlapján kutakodva
könnyen megtalálható az SZMSZ, ahol egy kis
fáradtság árán bárki tájékozódhat sok más információ mellett arról, mi a teendő a rendkívüli
ülések előtt. Azt azért a cikk írója is elkotyogta,
miszerint már december 11-én tudvalevő volt
a december 17-i rendkívüli ülés és annak a lőtér értékesítésével kapcsolatos napirendi pontja.
Az SZMSZ-ben nem található még csak utalás
sem arra, hogy egyes képviselők kívánságához
kell igazítani a kezdés időpontját, de az sincs
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ért nem hallatták a hangjukat? Az belefért az
erkölcsi megítélésükbe? Ha a „névtelen” informátor (nő) emlékszik a nem olyan régen elfogadott Járási Hivatallal kapcsolatos megállapodásra, akkor tudnia illik, miszerint a Polgármesteri Hivatal létszáma nem növekedett,
hanem jelentős mértékben csökkent. Lassan
esetleg Füzesabonyban is szeretnék az országosan tapasztalt kirekesztést bevezetni, most
még „öfézés, mszpzés”, később „zsidózás,
cigányozás”?
7.: Milyen április 27-i jegyzőkönyv és határozat hamisítási ügyre utal az ominózus cikk
írója, amikor ezen a napon nem is tartott ülést a
város Képviselő Testülete sem 2011-ben, sem
pedig 2012-ben! Miért nem vesz részt egyetlen városi rendezvényen sem az ellenzék három prominense? Helyén való magatartás ez
egy képviselőtől? Balsai (Jobbik) és Bíró (Fidesz) képviselő urak milyen alapon vádaskodnak, amikor csupán a teljesség igénye nélkül
az uszodára 2006-ban elnyert 600 millió forint
visszautasítása, az 1 milliárd hitel felvétele, a
sorozatos elbocsájtásokban történő asszisztálás, a Kalárisos fesztiválok és dínom-dánomok
támogatása révén közvetve és közvetlenül jelentős anyagi károkat okoztak a városnak!
Szóval, akkor mi is az a Gulyás féle eljárás?
8.: A szintén kifogásolt, egykori füzesabonyi Cipőipari Szövetkezet volt Rákóczi
úti épületét 1/3 tulajdoni hányadban „örökölte” az államtól anno városunk önkormányzata. A cég felszámolása során a 28/2004.(II.19),
majd az ezt módosító 48/2004.(IV.14.) számú
határozatok értelmében a polgármestert hatalmazta fel az akkori képviselő testület az épület
bruttó 5 millió forintos áron, a felszámoló biztos által kijelölt személy részére történő, árverés nélküli értékesítésére. Ezek a dokumentumok is megtalálhatóak egyebek mellett a Városi Könyvtár archívumában.
A konstruktív ellenzék sok esetben előre viszi ideális körülmények között az adott
ügyeket, munkafolyamatokat. Sajnos, ezzel
szemben itt Füzesabonyban az elmúlt néhány
évben nem ezt tapasztaljuk! A gáncsoskodás,
rosszindulat, bizalmatlanság, sértődöttség vezérli leggyakrabban sokak véleménye szerint
a Jobbik által generált ellenzék tevékenységét, ami pedig még szinte soha nem vezetett
eredményre, legalább is pozitív irányba! Bízunk abban, hogy a választási ciklus második
felében változtatnak ebbéli magatartásukon
az érintett „ellenzékiek” és velünk összefogva végzik képviselői munkájukat Füzesabony
város érdekében, a letett esküjük szellemében!

benne, ami alapján a képviselőt külön értesíteni kéne arról, miszerint majd email-t fog kapni és azt nézze meg! Nagyobb településeken az
általában sok és időigényes napirendi pontokra
tekintettel gyakran a délelőtti órákban kezdik a
közgyűléseket, hogy ne nyúljanak bele a késő
esti, esetleg éjjeli órákba. Füzesabony esetében
pont az ellenzék kérésére lett kijelölve a csütörtöki nap délutánja annak érdekében, hogy lehetőség szerint a nyilvános üléseket térségünk országgyűlési képviselői is látogathassák. A helyi képviselőknek kötelességük lenne ott lenni,
hiszen annak tudatában vállalták tisztségüket a
választások során, hogy aktív résztvevői lesznek a képviselő testületi munkának. Akkor is,
ha esetenként szükségszerűen összehívott rendkívüli ülésekre kerül sor, hiszen az élet produkál olyan előre be nem tervezhető eseményeket,
amik révén nincsen idő megvárni a soron következő, betervezett „rendes ülést”. Igaz, a kényesebb döntésekkor a magát ellenzékinek kikiáltó hármas gyakran távol marad, vagy szokásához híven tartózkodik a szavazástól! Ez őket
minősíti!
4.: Tóthné Veres Noémi képviselő asszony
a VIK főigazgatójának engedélye alapján ott
tud lenni az üléseken, ha akar. Balsai Tamás
pedig a kifogásolt időszakban éppen beteg
szabadságát töltötte az állam kontójára, tehát
így feltehetően nem kellett munkából 100 kilométert haza utaznia.
5.: A lőtér teljes területéből valójában a
6 ha 8683 m2 értékesítésre szánt legelő minősítésű földrészlet hivatalos felértékelését milyen jogon vonják kétségbe a Jobbik részéről?
Hogyan lehet, miszerint pont azokban merül
fel földárverés terén aggály, akik állítólag a
múlt év őszi zavaros „Fideszes földosztás” kizárólagos helyi nyertesei voltak? Vállalják ők,
hogy a Laskó patak által rendszeresen veszélyeztetett területen a földterület megvásárlását és a jelenlegi üzemeltetőtől az építmények
megváltását követően kizárólagosan továbbra
is lőtérként használják ezt a területet – hiszen
az értékesítésnek a kikiáltási áron kívül ez is
feltétele lesz az árverésen!
6.: Nevezze meg a Jobbik konkrétan, véleményük szerint kik azok a személyek Füzesabony Város Önkormányzatának jelenlegi
tisztségviselői közül, akiket a város pénzén az
ÖFE, vagy az MSZP tagjainak soraiból alkalmazott a 2010-es választások óta napjainkig
a Polgármesteri Hivatal, illetve a város vezeGulyás László (ÖFE) és
tése! Egyúttal a korrekt összehasonlítás érdeWenczel Árpád (ÖFE elnöke)
kében azokat is megemlíthetik, akiket viszont
2006-2007 idején tett
ki az utcára a LaminéHúsvét Dalmáciában és Bosznia-Hercegovinában
Kotán féle leváltott ve2013. március 28 – április 01-ig
zetés, mert jött az „átHáztól-házig kényelmes autóbusszal. Félpanziós ellátás,
szervezés”! Akkor mi2-3 csillagos hotelben, 1 éj Sibenikben, 2 éj Dubrovnikban.
Indulás 2013. március 28-án éjfélkor,
érkezés: április 1-jén, késő este.
www.fuzeskronika.hu
Program:
zágrábi
városnézés, a Krka Nemzeti Park csodáinak
e-mail: fuzeskronika@citromail.hu,
megtekintése, városlátogatások: Sibenik, Split, Trogír, Dubrovnik,
Hirdetésfelvétel:
Papír-írószer bolt (Piac-csarnok)
Boszniában: Mostar. Sétáljon húsvétkor a dalmát tengerpart pálFelelős kiadó:
masoros utcáin, fedezze fel a történelmi városok szépségeit!
Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület
Részvételi díj: 59 990 Ft
Felelős szerkesztő:
Érdeklődni, jelentkezni a 70/364-20-19-es telefonszámon lehet!
Wenczel Árpád, az egyesület elnöke.
Nyomda: Pap Nyomda Kft., Kompolt
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