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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÖ

2015. december

Figyelem gyerekek a Mikulás jövő évben is
meglátogat benneteket, azt kérte, hogy legyetek
jók és írjatok neki levelet.
Menyhárt Balázs polgármester

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

Tisztelt Kisfüzesiek!
Ismét itt az év vége, a karácsonyvárás és a
Kisfüzesi Hírlevél decemberi száma, amelyből
mindenki értesülhet az augusztusi kiadványban
ismertetett, azóta történt eseményekről. Remélem,
hogy mindenki örömmel olvassa az új híreket.
Ezúton kívánok Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet a Kisfüzesieknek.
Menyhárt Balázs polgármester

MIKULÁS JÁRT KISFÜZESEN

2015. évben végre sikerült a Mikulással is
leegyeztetni, hogy ellátogasson a Kisfüzesi
gyerekekhez. Így december 5-én, szombaton este
minden faluban lakó kisgyerekhez ellátogatott és
meglepte őket ajándékokkal. Voltak, akik levelet
is írtak a Mikulásnak és a levelükben kért
ajándékokat megkapták. Nagy öröm volt
számomra, hogy ha nem is minden helyre, de
ellátogattam a Mikulással és láttam, hogy a
gyerekek mennyire örülnek, hogy eljött hozzájuk.

Amint a bevezetőben írtam itt van végre a
karácsony az év legszebb ünnepe. Akárcsak a
tavalyi évben az idén sem maradhat el a
Karácsonyi Ünnepség, amely december 19-én
szombaton délután 14:00 órakor kerül
megrendezésre a Kisfüzesi Művelődési házban.
Ezúton szeretnék minden Kisfüzesi lakost
meghívni, hogy ünnepeljük együtt a karácsonyt.
A Falukarácsony ünnepi programja:
14:00: – Megnyitó
14:10: – Ivádi Színjátszó csoport műsora
14:30: – Pétervásárai óvodások műsora
A műsor után kötetlen beszélgetés forralt bor, tea,
sütemény és egyéb finomságok mellett.
Az elmúlt évben megrendezett Falukarácsonyhoz
hasonlóan idén is szívesen fogadjuk, ha az
ellátogató lakosok süteményt, pogácsát készítenek
erre az alkalomra.
Mint ahogyan minden évben szokás, ez az ünnep
sem múlhat el ajándékozás nélkül. Már-már
hagyomány, hogy karácsonykor minden család az
Önkormányzattól ajándékcsomagot kap. Ez idén
sem lesz másképpen, ezzel az aprósággal is
kedveskedve mindenkinek.

A csomagok kiosztása már az ünnepség után
megkezdődik. Amennyiben a csomagot nem az
ünnepségen szeretnék átvenni, az elkövetkezendő
napokban mindenki meg fogja azt kapni.
A Falukarácsony is kicsit másabb, mint az eddigi
években. Elkezdődött egy látványosabb folyamat
idén még csak kicsiben, de évről évre színesebb
lesz az év utolsó hónapja Kisfüzesen. A
Polgármesteri Hivatal előtt, az autóbusz forduló
közepén áll egy három méteres karácsonyfa,
amelyet a Könyvtárban készült díszekkel
díszítettek fel az odalátogató vendégek. A
karácsonyfa, a Hivatal és a Művelődési Ház
ablakai is fényfüzérekkel lettek feldíszítve,
megalapozva ezzel az ünnepi hangulatot.
Menyhárt Balázs polgármester

KISFÜZESI KÖNYVTÁRAVATÓ
A jeles eseményre 2015. november 17-én került
sor, melyre izgatottan érkeztem. Izgatottan,
hiszen a megújulás óta még nem láttam a
kisfüzesi könyvtárat.
Belépve először döbbenet ült az arcomra, „milyen
sokan eljöttek és kíváncsiak az új közösségi
térre”, majd széles mosollyal az arcomon, a
levegőbe szippantva megcsapott a régi-új
könyvek illata.

A könyvtár hivatalos átadóján elsőként Menyhárt
Balázs polgármester köszöntötte az érdeklődőket.
Beszámolt arról, hogy az egri Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár a több száz köteten
túl, magazinokkal, folyóiratokkal, berendezési
tárgyakkal és technikai eszközökkel is támogatta
a kisfüzesi fiókkönyvtár beindulását. A szót
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a megyei könyvtár
igazgatója vette át. Kellemes, megnyugtató
hangját öröm volt hallgatni. Igazgató asszony
beszélt a két könyvtár között létrejött KSZR,
vagyis
a
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszerről. A megjelenteknek azt is elmondta,
hogy az állomány negyedévente cserélődik, de
egyéni igények alapján időközi könyvtári

kölcsönzésre is van lehetőség. Az állományt úgy
állították össze, hogy a kisgyermekes anyukák, a
tinédzserek és a felnőtt, idősebb olvasók is
megtalálják a kedvükre való olvasmányokat.
Az est további része a könyvtár, illetve a
könyvtári állomány megtekintésével folytatódott,
majd a Művelődési Házban, egy finom vacsora
mellett, kötetlen beszélgetéssel zárult.
Személy szerint én nagyon jól éreztem magam,
egy kellemes estét tölthettem itt el, melyet ezúton
is köszönök.
Deák Bernadett pétervásárai Művelődési Ház vezetője

Ha már a Polgármesteri Hivatal belső része
megújult, a közvetlen környezetét is sikerült
rendbe tenni. Még a nyár közepén kis tuják lettek
ültetve az ablakok alá, a régi kerítésalap is
lecserélődött végre, helyére zsalukőből rakott
alap készült, amelybe tavasszal virágok kerülnek.
A bejárat, valamint az emlékmű előtti rész le lett
térkövezve. A felújított zászlótartóra kikerült a
címeres nagy magyar lobogó, de magyar és Uniós
zászló díszíti a Polgármesteri Hivatal falát is.

FALUSI ÖTLETDOBOZ

Korábban már említést tettem egy ötletdobozról,
amely most postaláda formájában valósult meg.
Ez a postaláda a Polgármesteri Hivatal ajtajára lett
rögzítve, amelybe a Kisfüzesi lakosok névvel,
vagy név nélkül üzenhetnek az önkormányzatnak.
Ezáltal a Képviselő-testületnek a tudomására
hozhatják, hogy milyen ötletük, gondjuk van,
minek örülnének. A ládában talált leveleket a
testület közösen megvitatja, és dönt róluk.
Menyhárt Balázs polgármester

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
Az Önkormányzat a településen élő fiatalok
tehetséggondozásának előmozdítása érdekében,
tanulmányaik eredményes folytatásához történő
hozzájárulásként 13 kisfüzesi lakóhelyű közép- és
felsőoktatásban résztvevő nappali vagy levelező
tagozatos tanuló részére 10.000,-Ft/fő összegű
rendkívüli tanévkezdési támogatást biztosított.
Egy általános iskolás tanuló esetében a kifizetett
tankönyvek árát teljes mértékben átvállalta.
Menyhárt Balázs polgármester

KISFÜZES FELÉ FOLTÚTON
A Kisfüzesi Önkormányzat kezdeményezése
részben volt sikeres a településre vezető bekötőút
aszfaltburkolatának felújítása ügyében. A régóta
várt útfelújítás nemzeti tartaléklistára kerülése
okán a közutat kezelő Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Heves Megyei Igazgatósága a karbantartási
keretek adta lehetőségein belül december elején csaknem két év elteltével - az 5 km hosszúságú
útszakasz összefüggő kátyúit befoltozta. Már ez is

A hagyományőrzés alapján felmerült annak
gondolata, hogy a pecsétet címerként használjuk,
de pajzs nélkül a címer megjelenítése nem
lehetséges. Így a pecsét önkormányzati leveleken,
kiadványokon továbbra is használatban marad.
Az általam készített címerterv egy romantikus
jellegű ábrázolás, ugyanis a fűzfát a heraldikai
előírások szerint legfeljebb hét ággal lehet
megjeleníteni. Mielőtt a végleges címerváltozatot
a Képviselő-testület elfogadná, előtte a falu
lakosságának véleményét szeretné megismerni.
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben a címerrel kapcsolatban, bárkinek
bármilyen ötlete, vagy véleménye van,
szíveskedjen azt akár személyesen, akár az
ötletdobozon
keresztül
üzenve
jelezni.
Amennyiben nem érkezik visszajelzés a lakosság
részéről a Képviselő-testület e nélkül fog dönteni.
A címerterv az alábbi képen látható:

üdítően hat a katasztrofálissá váló útállapot miatt.
A kátyúzással csaknem egyidőben a Dózsa
György úti kanyarban kicserélték a korlátelemket.
A teljeskörű aszfaltburkolat felújítása érdekében
folyamatosan fog az Önkormányzat lobbizni.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

KISFÜZES KÖZSÉG CÍMERE
Azon kevés település közé tartozunk, amelynek
nincs hivatalos címere. Ezen mindenképpen
változtatni szeretnénk, amelynek érdekében még
2015. év januárjában készítettem egy kisfüzesi
címertervet. Ezt már sokan láthatták, hiszen a
Falunapi pólók hátát ez díszítette. Természetesen
a terv még nem hivatalos, mert heraldikai
véleményezése szükséges, mire a sajátunknak
tudhatjuk. A történelmi kutatások alapján a
település egyetlen fennmaradt jelképe, az 1778ban készült községi pecsét, amelyet változatlan
formában szeretné az Önkormányzat megőrizni.
A pecsét az alábbi képen látható:

Menyhárt Balázs polgármester

TELEPÜLÉSÜNK ÉRDEKESSÉGE
A KISFÜZESI VÁRTETÖ
Kevés olyan magyar település van, melynek
területén ne lenne legalább egy vár vagy egyéb
erődített hely. Különösen igaz ez a megállapítás a
hegyes-völgyes tájakra, így a Mátra vidékére,
ahol egymást érik a különböző történelmi
korokban emelt erősségek. Ezek egy része – az
idők viharait átvészelő romok, illetőleg sáncok

alapján – ma is jól azonosítható, de vannak
közöttük olyanok is, melyek nevét csak a népi
emlékezet őrizte meg, azonban pontos helyük a
feledés homályába veszett.
Utóbbiak közé tartozik Kisfüzes vára is, melynek
helyét a településtől délnyugatra fekvő, a Heves
megyei helynév gyűjteményben Ágas-várként,
Vártetőként, vagy Várbércnek jelölt területen kell
keresnünk.
A várról korabeli okleveles forrás nem ismert, így
csak valószínűsíthetjük, hogy birtokosai azonosak
lehettek a közeli településével. Kisfüzes 1296-ban
tűnik fel írott forrásainkban „Fyzes” névalakban,
amikor is Baksa nembeli Lőrinc comes fiai,
Chamaz, János, Zepod és Thonpoldus megosztják
területét Miklós comes fia Miklóssal. 1311-ben
Károly Róbert Szécsényi Tamás erdélyi vajdának
adományozta, a későbbiekben pedig köznemesi
családok birtokolják.

Kilátás a Kisfüzesi várból

A Vártetőt (Várhegyet) először Soós Elemér
említi, később Pásztor József veszi számba a
megye „pogányvárai” között, legutóbb pedig a
Magyarország Várainak Topográfiája című
sorozat Heves megyével foglalkozó kötetében
jelent meg rövid ismertető az erősségről.
Czenthe Huba a falu nyugati szélén, a lakott
területtől mintegy 700 méterre a patak medre fölé
kiugró kis kúpon határozta meg a vár helyét. Az
északi irányban elnyúló bérc végén mesterséges
átvágást (sáncárkot) figyelt meg, a vár területén
pedig egy gödröt és paticsdarabokat talált.
Állítása szerint a bérc alatt futó patak
mederfalában
emberi
csontok,
pattintott
kőeszközök kerültek elő.
A
helymeghatározás
bizonytalansága
a
térképeken rossz helyen jelölt ,,Vártető” feliratra
vezethető vissza. A III. katonai felmérésen a
község felett délnyugatra emelkedő hegyen
olvasható a „Vár-tető 280” felirat, de ugyanezt a
tévedést találjuk a Mátra újabb turistatérképein is.
2014-ben Fejes Erik terepbejárásával tisztázta ezt

a felirati tévedést és a vár helyét a szomszédos,
nyugatra eső, viszonylag keskeny hegygerinc
északi végén határozta meg.

A Kisfüzesi Vártető fekvése

A felkutatott adatok alapján Nováki Gyula 2014.
augusztus 16. napján kereste fel Kisfüzes várát.
Az északi irányba elnyúló bérc végén értük el a
várat, ahonnan jó rálátás nyílik falut szegélyező
dombok között átjárást biztosító északnyugatdélkeleti, illetőleg kelet-nyugati irányú völgyekre.
Az északi irányba elnyúló bérc végén található
erősség – megközelítőleg négyszög alakú, erősen
lekerekített sarkú – belső területének nincs
határozott pereme. A vár egy kb. 17 méter hosszú
és 11 méter széles szinte teljesen lapos területet
foglal magában, melyen bolygatásnak nincs
nyoma. Északi végén egy rövid, keskeny és
sekély, ívben futó árok figyelhető meg, ez
azonban nem tartozik a várhoz, talán újkori
lövészárok lehetett.
A vár minden oldalról csak igen meredek
emelkedőn át közelíthető meg, csupán dél felől az
azonos magasságú gerinc felől volt támadható, itt
azonban egy sáncárkot alakítottak ki. A várnak ez
az egyetlen mesterséges erődítése, melynek 19
méter hosszú, átlagosan 10 méter szélességű és 1
méter mélységű része ma is jól kivehető.
A kis vár jellege alapján középkori lehet, ennél
közelebbi meghatározásra csak ásatás révén lesz
lehetőség. Kialakítása, illetőleg fekvése alapján
feltehető, hogy elsődlegesen őrhelyként szolgált,
amit a legkönnyebben támadható oldaláról
sáncárokkal erődítettek.
Dr. Kerekesné Galambosi Ágnes alpolgármester
A KISFÜZESI HÍRLEVÉL 60 példányban készült.
A kiadványt összeállította, valamint szerkesztette:
Menyhárt Balázs polgármester, továbbá
Dr. Kerekes Tibor aljegyző
Kiadja és terjeszti: Kisfüzes Község Önkormányzata

