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"Ahol a hősöket nem felejtik, mindig
lesznek újak"

RENDEZENDŐ MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS
EMLÉKMŰ AVATÁSRA

A megemlékezés programja:
9 óra: Szentmise a templomban
10 óra: Kisfüzes Szabadság tér
Himnusz
Megnyitó
Az ünnepséget megnyitja
Menyhárt Balázs polgármester
Köszöntőt és ünnepi beszédet mond
Horváth László országgyűlési képviselő
és Menyhárt Balázs polgármester
Nagy Krisztina énekel
Az elkészült emlékművet bemutatja
Kiss István fafaragó mester
Koszorúzás
Fehér Róbert plébános megszenteli az
emlékművet
Szózat
Állófogadás a Művelődési házban

"A PROGRAMOT AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 60.
ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA"

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Kisfüzesiek!
Nagy öröm számomra, hogy megírhatom a 2016-os
év első hírlevelét, amelyben a 2015. év fontosabb
fejleményeiről, illetve a 2016-os év fejlesztéseinek
terveiről, a már megvalósult és megnyert
pályázatokról olvashatnak. Az újság elhúzódott
megjelenésének oka az, hogy a sok pályázat és a
faluban történő változások sok időt elvettek, amiért
elnézést kérek, de jobb későn, mint soha. Remélem
Önök is legalább olyan örömmel olvassák majd e
sorokat, mint mi, akik készítettük. Az újágban
nyomon követhetik mindazt, amiről a márciusi
közmeghallgatáson (falugyűlésen) szó volt.
Menyhárt Balázs polgármester

2015. év összegzése
A 2015-ös év összegzését a falu elejéről haladva
kezdem és minden apró részletre kitérve
ismertetem, mert minden embert más történése
érdekel kis falunknak, ezáltal van olyan fejlesztés,
ami lehet, hogy egyes lakosoknak fel sem tűnt.
A község bevezető szakaszán álló köszöntő tábla
frissítő festést kapott, körülötte virágok lettek
ültetve, ennek köszönhetően a településünkre
érkezők megcsodálhatják a felújított mesterművet.

A Régi temetőben a kerítés és a hátsó út meg lett
tisztítva, illetőleg folyamatosan rendben lesz tartva.
A feljáró cseréje után már egy új lépcső vezet fel.
Kisfüzes Képviselőtestülete a 10/2015.(XII.17.)
önkormányzati rendeletében megállapította az
önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében
lévő temetőben található temetkezési helyek
megváltásának és újraváltásának 2016. január 1-től
alkalmazott díjtételeit. A rendelet értelmében a 25
évre megváltásra kerülő egyes sírhelyek után
5.000.-Ft-ot, a kettős sírhelyek után 8.000,-Ft-ot
kell fizetni.
Az 1991. év előtti régi sírhelyek újraváltásáért
kedvezményesen, az egyes sírhelyek után 2.500.Ft, a kettős sírhelyek után 4.000,-Ft mértékű
díjfizetést állapított meg a képviselőtestület.
Ez utóbbi szabályozás értelmében, aki a régi
sírhely újraváltását 2016. évben a kedvezményes
díjazással rendezi, 2041. évig további rendelkezési
jogot szerez a régi temetkezési hely felett.

A faluba beérve mindenki láthatta, hogy a régi
szalagkorlát, amely már csupa rozsda volt le lett
cserélve és az út kátyúhibái ki lettek javítva
decemberben.

Önkormányzati területek
A településről már elköltözött Hajdú Bélánéval
egyeztetve tárgyalások folytak a régi temetővel
szemben lévő földterület (Cifrakert) Önkormányzat
általi hasznosítására annak gondozása fejében.
Kovács György és Kovács Györgyné ugyancsak az
Önkormányzat és a falu fejlődését segítették azzal,
hogy a tulajdonukban lévő földterületet az
Önkormányzat
részére
határozatlan
ideig
ingyenesen bérbe adták.
Ezúton köszöni az Önkormányzat a felajánlást.

Temető
A temető kapuja le lett festve a kerítése pedig
rendezetté vált. A raktár alaposan ki lett takarítva.
Ezzel párhuzamosan az ideiglenes hulladéklerakó
felszámolása megkezdődött, a továbbiakban pedig
egy 1100 literes konténer kerül kihelyezésre.

Templom
Templomunk belső nagyterme kifestésre került,
ezáltal elkezdődött egy folyamat, amelynek során a
templom teljes egészében megújul.
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Közösségi tér
A leendő Park és Közösségi tér ingatlanának
Önkormányzati tulajdonba vétele megtörtént. A
volt tulajdonos Gráf Évával hosszas tárgylások
után sikerült megállapodnunk, hogy az ingatlant az
Önkormányzatnak ajándékozza. Ezt a területet a
nyár folyamán igyekeztünk rendbe tenni, a korhadt
fákat és bokrokat kivágtuk, a kerítés és a
melléképület egy részét elbontottuk.

Falunap
Öt év után újra megrendezésre került a Kisfüzesi
falunap. Az érdeklődésre nem lehetett panasz,
hiszen több mint ötszázan látogattak ki az egész
napos rendezvényre.

Könyvtár
Művelődési ház
Az
intézmény
előkertjének
virágosítása
megkezdődött. Az épület előtti korlátok le lettek
festve, függönyöket vásároltunk új fűtőtesteket
szereltünk
fel.
Korszerűbb
hangtechnikát
építettünk ki előadások, műsorok és egyéb
rendezvények
hangosításához.
Házirendet
alkottunk a fiatalok részére, hogy kulcsos házként
miként használhatják a művelődési létesítményt.
Alpolgármester asszony ötlete volt társastánc
tanfolyam indítása. A tanfolyam sikeresnek
bizonyult, hiszen teltházas gálával zárultak a
táncórák. Ez is egy olyan újszerű programnak
bizonyult, amely a falu lakosságának egy rétegét
megcélozta és szórakozási lehetőséget biztosított a
kocsmán és a könyvtáron kívül.

A Polgármesteri Hivatalban 2015-ben megnyitott
fiókkönyvtár jelentős látogató és beiratkozó
számmal rendelkezik. Az emberek kihasználják és
szeretik a könyvtárat és a szolgáltatásait. 2015.
évben a könyvtárátadó mellett 3 kulturális program
került megrendezésre, amelyekre kezdetben még
nem sokan jöttek el, de a harmadik alkalommal
már több lakos érdeklődését felkeltette.
A könyvtárba a tavalyi év során új bútorokat
szerzett az Önkormányzat, a két közfoglalkozatott
hölgy pedig nagyon szépen kifestette a helyiséget
és a nyílászárókat. Ahhoz, hogy minél
otthonosabbá tegyük a helyet az idelátogatók
számára, függönyöket vásároltunk, új csillárt
helyeztünk fel és a fűtőtestet lecseréltük. Könyvtári
közbeszerzés segítségével egy új laptopra is szert
tettünk, amely a könyvtári dolgozók számára a
későbbiekben nélkülözhetetlen lesz.

Karácsonyi ünnep
A 2015. évi karácsonyi ünnepség a 2014-es
rendezvény nagy sikerére tekintettel újból
megrendezésre került. A kulturális műsor
tekintetében a fellépők száma bővült, ugyanis az
Ivádi Színjátszócsoport is fellépett. Láthatóan
mindenki jól érezte magát.
Hosszú idő után a mikulás is ellátogatott a
gyerekhez, hogy mosolyt csaljon az arcukra.
Ebben az évben is karácsonyi ajándékcsomaggal
kedveskedett az Önkormányzat a falu lakóinak.

Polgármesteri Hivatal
Nemcsak az épületben, hanem a Hivatal környékén
is látható változás történt. A régi kerítés alapja
végre a múlté és az orgonabokrok is eltávolításra
kerültek. Az emlékmű előtti rész, illetve a bejárat is
térköves burkolatot kapott és a régi előtetők is le
lettek cserélve.
A buszforduló szegélykővel és virágoskerttel vált
díszesebbé.
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Ötletdoboz
Alpolgármester asszony ötlete volt az előző évben,
hogy egy ötletdobozt helyezzünk ki a
Polgármesteri Hivatalhoz, amelybe az emberek
akár névvel, akár név nélkül eljuttathatják az
észrevételeiket, panaszaikat. Az ötletdoboz nem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugyanúgy,
mint a polgármesteri fogadóóra. Fél év múltán
sajnálatos módon senki nem vette igénybe.

2016. év összegzése
A 2015-ös évben végzett és teljesített
fejlesztésekről térjünk át a 2016-os év terveire.
Reményeink szerint sokkal többet tudunk kihozni
az idei évből, mint az előzőből.

Utcajelző táblák
Közfoglalkoztatás
Az előző év a közmunka terén nagy változást
hozott, a Belügyminisztérium egész nyárra csak 2
ember felvételét engedélyezte (ennyire volt állami
keret). Mindettől függetlenül az egész éves
fűnyírást
megoldottuk
a
Pétervásárai
Önkormányzat segítségével. Úgy tűnik, hogy a
fűnyírós mutyi és maszek problémákra is sikerült
pontot tennünk. Még sok olyan feladat van,
amelynek ki kell forrnia magát, de reményeim
szerint 2017. év elején a falugondnok segítségével
egy komplett átlátható, irányítható és ellenőrzött
rendszert tudunk felépíteni, amely hatással lesz a
közfoglalkoztatottak által elvégzett munka
szervezettségének, hatékonyságának követésére.

Szociális tüzelőanyag
A szociális tűzifához, mint eddig minden évben az
Önkormányzat pályázat útján jutott hozzá.
Szerencsére megint nyertünk 16 m3-t. Ennek az
elosztása már bonyolultabb feladatnak bizonyult
tavaly és tavaly előtt is. A falu lakosságának nem
tetszett, hogy ki kapott, illetve ki nem. Ez a két
alkalom a képviselők és a polgármester számára is
tanulópénzként szolgált. Az átláthatóbb és
igazságosabb elosztás módjának kimunkálása
folyamatban van. Előreláthatóan rászorultság
alapján hivatalból, vagy kérelem bejelentésével
történhet, amelyet a testület közösen kiértékel,
majd a rendelet szerint a polgármester dönt.

Minden utca elejére utcajelző táblák kerültek. A
projekt nem volt egyszerű, ezért a helyi lakosok
segítségére is szükség volt. hogy ez megvalósuljon.
A terv már az előző év óta megvolt, a megvalósítás
viszont váratott magára. A táblákat Ivád Község
Önkormányzata készítette, a díszes feliratokat Dr.
Kerekesné Galambosi Ágnes alkotta. Az
oszlopokat a közfoglalkoztatottak állították be a
helyükre és festették le. A táblákon és az
oszlopokon esztétikai megoldásokat Végh János
asztalos mester végzett, a táblák helyükre történő
fúrása pedig a polgármester kezemunkája.
A Kossuth út és a Dózsa Gy. út kereszteződésébe
egy üveges hirdetőtábla került kihelyezésre,
melyben rögzítve az éppen aktuális hírekről
értesülhet a lakosság.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindkét
projektben résztvevő személyeknek, azoknak is,
akiket név szerint nem említettem.
Közlekedési táblákat is kihelyeztünk a településen.
Az új temető bejáratához és a Kossuth út
elágazójához elsőbbségadás táblák kerültek. A
zsákutca táblákat, amelyeket már megevett az idő
vasfoga mindhárom helyen lecseréltük és két
súlykorlátozó táblát helyeztünk ki a József Attila út
és az Ady Endre út bejáratához.

Buszmegállók
A buszmegállók tábláit lecseréltük és a felső
buszmegálló hulladék tárolóját lefestettük. Tervek
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szerint az autóbuszöblök és a váróhelyiségek is
megújulnak. Ezt majd az új Kisfüzesi út
megvalósítását követően fogjuk elvégezni.
Az önkormányzati hidak felújítása is a tervek
között szerepel, amelyek megvalósulása nem
egyszerű feladat. Az idei évben a Szabadság tér
előtti híd biztosan, a Kossuth és Petőfi útra vezető
híd felújítása már nem biztos, hogy elkészül.
Az év közepén a József Attila utcát Koska Gyula
vállalkozó és Végh Sándor segítségével
kiárkoltattuk. Ez padkarendezéssel is járt. A
következő években a csapadékvízelvezető árkok
rendbetételét a többi utcában is elvégezzük.
Ezúton szeretném megköszönni a projektben külső
személyként segítséget nyújtó lakosoknak, Kovács
Gyulának, Végh Jánosnak és Végh Sándornak a
munkájukat.

Temető
A ravatalozó épületén a nyílászárókat lefestettük.
A csatornarendszer lejtési hibáit kijavítottuk.
A Régi temetőnél az előző évben készített lépcső
mellé korlátot fogunk tenni. A temetőben lévő két
kerítéssel körbevett síremlék kerítését lefestettük.
Egész év során ügyeltünk a karbantartására. A
temető tulajdonosa az egyház nem tud erre a célra
megfelelő
forrást
biztosítani,
ezért
az
Önkormányzat
segítségére
szorul.
Ennek
köszönhetően a régi temető elhanyagolt lepusztult
területe is egy gondozott, ápolt terület lesz.

Önkormányzati területek
Kovács György és felesége Kossuth utcai lakosok
a Hajdú Bélánéval kötendő szerződés hírét hallva
arra az elhatározásra jutottak, hogy szerződés
formájában az Önkormányzat részére határozatlan
ideig biztosítják a lakóingatlanuk előtt fekvő,
tulajdonukban lévő fölterületet.
A két földterület közvetlen szomszédos egymással.
A cél az Önkormányzat részéről az összefüggő
területek folyamatos tisztántartása. A Hajdú Béláné
tulajdonában lévő telek eddig eléggé elhanyagolt
állapotban volt (a fű és egyéb gyomok
elburjánzottak benne), amely a faluba látogatók és
itt lakók számára sem volt szép látvány.

A másik földterület eddig gondozva volt, de a
tulajdonosok már nem tudják továbbra is ezt a
színvonalat biztosítani, ezért az Önkormányzatra
bízták, hogy az eddig megszokott módon (ahogyan
ők is művelték) fentartsa azt az állapotot, amelyre
büszkék lehetnek továbbra is. Ez ebben az évben
csak részben teljesült, a földbe burgonyát és
kukoricát ültettünk, viszont a közfoglalkoztatottak
a kis létszám miatt nem tudták kellő odafigyeléssel
gondozni a területet. E probléma megoldása 2017ben tovább folytatódik. Mindkét földterület bérlése
az Önkormányzat számára ingyenes a kikötés
mindkét esetben a terület gondozása és ápolása.

Távközlési fejlesztés
2015. évben sikerült elérni, hogy jövőre T-mobile
torony épüljön Kisfüzes külterületén. Kis falunk
jelentősen el van maradva a nagyobb települések
által igénybe vehető mobil- és internet
szolgáltatásoktól. Ennek érdekében folyamatos
tárgyalások folynak a T-Home-al, hogy szélessávú
internet elérhetőséget építsenek ki Kisfüzesen is.
Az eddigi tárgyalások bíztatók, miszerint 2017-től
2018-ig optikai kábelen elvezetett hálózat
kiépítését tervezik, amely minimum 30 mbit/sec
sebesség elérését biztosítja majd minden háznál.
A 2016 októberében megkezdett mobiltorony
építése 2017 első negyedévében fog megvalósulni.

Közfoglalkoztatás
Idei évben a közfoglalkoztatás új szintre
emelkedett a három közfoglalkoztatott hölgy közül
ketten a fűkaszálás tudományában mindenféle
külső behatás nélkül jeleskedett (szégyent hozva az
elmúlt években tapasztaltakra, mikor is ez mindig
nagy problémát jelentett…) A két hölgy ugyanis a
temető és egyéb területek kivételével 5 nap alatt
tette rendbe kis falunk közterületeit, összeségében
pedig az időjárástól függően hét nyolc nap alatt az
év során többször is. Ehhez nagy segítséget
nyújtott az Önkormányzat által ebben az évben a
közmunkaprogram keretein belül vásárolt új
fűkasza is, amely reményeim szerint a következő
évben folytatódik és veszünk másikat is.
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A harmadik hölgy a Művelődési ház járdáját
cserélte le térkőre és a hivatal előtti bejárórészt is
felújította.
Ezúton köszönöm a három hölgynek az idei évben
végzett munkáját és azt, hogy ezzel településünket
folyamatosan szebbé tették.
Változás viszont a harmadik hölgy esetében
történt. Egészségi állapota miatt kénytelen volt a
közfoglalkoztatás keretein belüli munkáját feladni.
Jobbulást kívánunk számára ezúton is.
Szerencsére így sem maradtunk kevesebben, a
helyére visszatérő harmadik alkalmazott személye
nem ismeretlen a településen élők körében.

Könyvtár
Az idei évben a könyvtár további fejlődésen ment
keresztül. Két régészettel kapcsolatos előadást
tartottunk, amely az eddigi tapasztalatokat tükrözve
nagy érdeklődést váltott ki a lakosság körében.
Elindítottuk a Könyvtármozit, amely viszont az
eddigiekkel ellentétben nem aratott osztatlan sikert,
de nem adjuk fel, télen újból megpróbáljuk.
Könyvtári közbeszerzéssel az infrastruktúra is
fejlődött, kaptunk egy fényképezőgépet az
előadások megörökítésének céljából. Ezen kívül
vásároltunk egy lézer nyomtatót is, amellyel a
lakosság ingyenesen fénymásolhat nyomtathat és
szkennelhet. A folyóiratok, amelyeket sok lakos
szívesen vár és olvas a második félévtől a
Könyvtár által újból kiírt közbeszerzés miatt
csúsznak, ezért várhatóan már csak 2017. év
folyamán fognak helyreállni.
Könyvtári folyóiratok jelenleg:
National Geografic, Chip számítástechnika
magazin, 5 perc angol, Autó Bild Magyarország,
Autó-motor, Ezermester 2000, Ötlet mozaik,
Praktika, Fanny, Fanny konyha, Nők lapja, Príma
konyha, Jamie magazin, Természetgyógyász
magazin, PC Guru számítástechnika magazin,
GameStar számítástechnika magazin
A folyóiratok listája még 2016. év végén bővülni
fog, erről mindenki szórólap formájában értesülni
fog. Egyedi igényeket is szívesen fogadunk,
amennyiben a polgármestert megkeresi valaki és
elmondja kívánságát. Meglátjuk, de szerintem
tudunk tenni annak érdekében, hogy teljesüljön.

Művelődési ház
A Művelődési ház régi kopott járdáját térkő
váltotta fel, így az egész teljes egészében megújult,
a látvány esztétikus benyomást kelt. A tervek
között szerepel még az idén egy korlát felszerelése
a lépcső mellé és székek vásárlása az ünnepségek
zökkenőmentes megvalósulása érdekében. Az
előkert virágokkal lett beültetve ugyanúgy, mint a
Hivatal kerítésének zsalukőből kirakott alapja is. A
virágok közé szolár lámpák kerültek kihelyezésre.
A Művelődési ház szabályzata is módosult ismét,
az irányítást ezúttal Dr. Kerekes Szilárd és felesége
vállalta magára. A nyitva tartás este 22:00 óráig
tart, a kulcsot Tőlük lehet elkérni. Garancia a 22:00
órai zárásra pedig egy rejtett időkapcsoló, amelyet
két hónapja szereltünk fel és este tíz órától reggel
hatig gondoskodik arról, hogy ne legyen áram.

Rendezvények
Az idei évben falunapot nem tartottunk, de ennek
kisebbfajta pótlásaként Május 1-jei rendezvényt
igen. A prograqm nagyon egyszerű volt, a faluból
vállalkozó szellemű fiatalokat toboroztunk, akik az
Önkormányzat által finanszírozott összetevőkből
ételeket készítettek az érdeklődő lakosok számára.
2016. szeptember 17-én Kisfüzesi gyalog-galopp
elnevezéssel került megrendezésre az Európai
Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvénye.

Beiskolázási támogatás
Az Önkormányzat a településen élő fiatalok
tehetséggondozásának előmozdítása érdekében,
tanulmányaik eredményes folytatásához történő
hozzájárulásként 10 kisfüzesi lakóhelyű közép- és
felsőfokú oktatásban résztvevő nappali vagy
levelező tagozatos tanuló részére 10.000,-Ft/fő
összegű tanévkezdési támogatást biztosított. Egy
általános iskolás tanuló esetében a kifizetett
tankönyvek árát teljes mértékben átvállalta.
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Elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, az eddig
benyújtott és megnyert pályázatok ismertetéséhez.
Az alábbiakban pontokba szedve fogok ismertetni
minden pályázatunkat. A pályázatok egyike sem
egyszerű főleg abban az esetben, ha egy ilyen kis
településről van szó, mint Kisfüzes. 2015. év
elejétől folyamatos tárgyalások és egyeztetések
folynak Horváth László Országgyűlési Képviselő
úrral a községet érintő pályázatokkal kapcsolatban.
A legfőbb cél, hogy az alábbiakban bővebben
kifejtett pályázatok segítségével Kisfüzes teljes
egészében megújuljon, természetes szépségét és
nyugalmát megőrizve egy élhető faluvá váljon.
1. Falugondnoki pályázat
A falugondnoki pályázat még 2015. év végén
került kiírásra településünkön. A pályázat célja egy
az emberek segítésének, a falu szépítésének és a
közmunka program teljesítése elősegítésének
személyes biztosítása. A pályázatot elnyerő László
Ágnes lett a kinevezésre kerülő falugondnok, ám a
működési engedély kiadásakor a település nem
kapta meg a szükséges állami finanszírozásba
történő befogadást. 2016. október közepén az
állami
normatíva
igénybevételéhez
a
szociálpolitikáért és az államháztartásért felelős
miniszter egyedi döntésével hozzájárult. Így 2017.
évtől 2,5 millió forint támogatás lehívása illeti meg
az Önkormányzatot a falugondnoki szolgálat
működtetéséért. A feladat 2017. január 1-jétől
kerül ellátásra.
2. Európai Mobilitási Hét
Kisfüzes 2016-ban több esetben is fontos lépést tett
a nagyvilág felé. Augusztus végén adtuk be
pályázatunkat, amely szerint csatlakozni kívánunk
ahhoz
az
európai
akcióhoz,
amelynek
következtében a pályázók minden évben
megtartják településükön az Európai Mobilitási
Hetet és ennek keretében az Autómentes Napot. A
pályázat a közúti közlekedéssel összefüggő
környezetvédelemről, a tiszta levegőről, az
egészséges életmódról szól, amely Kisfüzesen már
alapból adott. Mai rohanó világunk szemmel
látható változása, hogy a mai fiatalok a mozgással
és a szabadban történő tevékenységekkel egyre
kevésbé foglalkoznak.

A pályázatot Kisfüzesi gyalog-galopp elnevezéssel
230.000,-Ft összegben nyujtottuk be és nagy öröm
volt, amikor megkaptuk az eredményt, miszerint
150.000,-Ft-ot kaptunk a rendezvénysorozat
megvalósítására. A pályázat nagy előnye, - mint
előzőekben már említettem - hogy így Kisfüzes
webes felületen Európa-szerte ismert lett és
településünk nevét akár egész Euróbában
megismerhették. A pályázat révén egy olyan,
eddigiektől eltérő rendezvény valósulhatott meg
2016. szeptember 17-én, amelyen a faluból ide
látogatók közül minden korosztálynak megfelelő
szórakozást biztosíthattunk. Az egészben csak egy
valami, az időjárás nem kedvezett, de nem volt mit
tenni, a pályázat szerint ezen a napon kellett
lebonyolítanunk. Volt főzés, vetélkedők, versenyek
és természetesen díjazások. A fődíj egy bicikli volt,
a második helyezett egy tabletet kapott, míg a
harmadik helyezett egy okosórával térhetett haza.
3. A Kisfüzesi közút nyertes TOP pályázata
Még 2015. év elején írtam egy előző újságunkban,
hogy a TOP (Területfejlesztési Operatív Program)
keretein belül pályázatot fognak kiírni a 4-5
számjegyű közutak felújítására. Azóta több
újságcikk is megjelent a Heves Megyei Hírlapban
az úttal kapcsolatban. De a legörömtelibb hír az
volt, amikor a Magyar Közlönyben már
hivatalosan is megjelent, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megnyerte a Pétervására - Kisfüzes
közötti 5,134 km hosszú bekötőút teljeskörű
felújítását. Azonban nemcsak ezzel a pályázattal,
hanem a többivel kapcsolatban is könnyű megírni,
hogy nyertünk. Ezzel ellentétben nagyon sok
tárgyalás, egyeztetés, harc folyt azért, hogy ez a
projekt megvalósulhasson. Csak egy példa a
nehézségekre: a Magyar Közút nyilvántartása
szerint az állami tulajdonú útszakasz véget ér a
Hivatal előtti hídnál. Tehát a forduló már nem a
pályázat része, hanem Önkormányzati tulajdon.
Annak érdekében, hogy ezt is felújítsák
konzorciumi megállapodást kellett kötnünk, hogy
ezt is vonják bele a pályázatba. Államtitkári
levelek, tárgyalások a Magyar Közútnál, de ezt
hosszú lenne leírni. A lényeg, hogy elfogadták.
2017. áprilisában a tervek szerint, ha az akkori
időjárás engedi, megkezdődik a Pétervásárát és
Kifüzest összekötő útszakasz fejlesztése, de nem
csak az úttestet, hanem a padkát és a mellette lévő
csapadékvízelvezető árokrendszert is korszerűsítik.
Emellett elvégzik az autóbuszöblök megújított
szegélyezését és aszfaltborítását is. A pályázat
várhatóan 550.000.000,-Ft értékben valósul meg.
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4. Büszkeségpont pályázat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára kiírt pályázat egy olyan lehetőséget
biztosít
számunkra,
hogy
méltóképpen
megemlékezhessünk 1956 eseményeiről. A
„Büszkeségpont” elnevezésű pályázatot 5 millió
forint maximális támogatási igényre lehetett
benyújtani. Kisfüzes Község Önkormányzata
2.403.877,-Ft-ra nyújtotta be pályázatát, mert
ennyiből valósul meg az emlékmű megépítése és a
környékének a parkosítása. A pályázat nyert,
ezáltal az emlékmű elkészülhetett. A Szabadság tér
közepén állított emlékmű avatására 2016.
november 26-án kerül sor. Azért nem október 23án történt az ünnepi átadás, mert a pályázati bírálat
eredménye ehhez túl későn érkezett.
5. A Hivatal energetikai pályázata
Önkormányzat jóváhagyás alapján a Polgármesteri
Hivatal épületének külső energiahatékonyságú
felújítása a TOP keretein belül valósulhat meg. A
pályázat 10.000.000,-Ft értékben került benyújtásra
és még döntésre vár. Év végére tudhatjuk meg az
eredményt. A pályázatból a nyílászárók teljes
lecserélése, külső hőszigetelés, a födém
hőszigetelése és fűtés korszerűsítés valósulna meg.
6. Szennyvíz pályázat
Kisfüzes, Szajla, Terpes és Ivád a Pétervásárai
agglomeráció bővítése esetén pályázhat kiemelt
beruházásként a szennyvízelvezetés megoldására.
A négy település támogatási igénye jelenleg a
Belügyminisztériumban van, az elkövetkezendő
pár hétben megismerhetjük a döntés eredményét.
A megvalósíthatósági tanulmányok elkészültek.
7. Szociális tüzelőanyag pályázat
Kisfüzes Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2016-os évben is pályázott szociális tüzelőanyag
támogatásra. Az igénylés tárgya az eddigiektől
eltérően nem szociális tűzifa, hanem a testület
döntése alapján a dió kőszén volt. A település 104
mázsa barna kőszén beszerzésére és szétosztására
nyert 330.000,-Ft összegű támogatást.
8. Közösségi tér pályázat
Az Önkormányzat a Gráf Évától ajándékba kapott
ingatlanon kialakítandó közösségi tér és park
létesítésére nyújtott be vidékfejlesztési pályázatot
30.000.000,-Ft támogatási igénnyel. A pályázat
elnyerése esetén Kisfüzes szívében egy
szabadidőközpont valósulhatna meg. A felújított

épület funkcióját tekintve ifjúsági házként
működne, amelyben csocsó, TV, Darts,
számítógépek és sok minden más lenne. A park
tartalmazna egy bográcsozó helyet, játszóteret és
padokat. A pályázat eredményét reményeink
szerint 2017. első negyedévében ismerhetjük meg.
9. Sportpark pályázat
Hogy mi is az a Sportpark? Egy olyan 70 m2
területű, kondícionáló gépekkel felszerelt központ,
amelyen a Kisfüzesi fiatalok vagy éppen idősebbek
edzhetnek, kikapcsolódhatnak. Megvalósításának
helyszíne a Rozmaring utcában található üres
terület lenne, amely közterület. A pályázat
elbírálásának időpontja jelenleg ismeretlen.
10. Digitális szakadék csökkentése pályázat
A pályázat célja a digitális felzárkóztatás az
idősebb korúak számára és a közfoglalkoztatotti
szféra fejlesztésére. A résztvevőknek vagy 45 év
felettinek kell lenni vagy közfoglalkozatottnak. A
pályázat 2017. első negyedévében fog Kisfüzesen
megvalósulni. Keretein belül a Műveődési házban
egy tanfolyam kerül beindításra. A résztvevők a
képzésben való részvételhez kapnak egy 7”-os
Tabletet, amelyen a tanfolyamat elvégezhetik és
annak végeztével megtarthatják, amelyen felül
4.000,-Ft ösztönző támogatásban is részesülhetnek.
A pályázat másik nagy előnye, hogy az
Önkormányzat is bevételt szerez a terembérletből,
amely megközelíti a 120.000,-Ft-ot.
A tanfolyamra nálam lehet jelentkezni azoknak,
akikhez még személyesen nem jutottam el és
ismertettem a részleteket válaszolok a még
felmerülő kérdésekre.
11. Kisfüzes, mint Lovasfalu
A pályázat célja a falu teljes felélesztése, turisztikai
adottságainak kiaknázása. Mint már sokan
suttognak róla, lovascentrumként az Ady Endre
utcában lévő ingatlan szerepel a tervekben.
A pályázat még nincs benyújtva, de folyamatban
van a megvalósíthatósági tanulmány készítése.
Erről egyelőre ennyit lehet nyilvánosságra horni.
További részletek közzététele később történhet.
12. Kulturális rendezvény pályázat
2016. november 25-ig lehet pályázni 1000 fő alatti
hátrányos helyzetű településeknek kulturális
projektek, rendezvények 2017. június 30-ig történő
megvalósítására. Az Önkormányzat a 300.000,-Ft
támogatási igényét Majálisra kívánja benyújtani.
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