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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Kisfüzesiek!

Az idén csak májusra készülhetett el a Kisfüzesi
Hírlevél 2021. évi első példánya. Az újság
megjelenésének elhúzódására hatással volt a
koronavírus világjárvány terjedése, amely eddig
nem tapasztalt bezártságra kényszerítette a
környezetünket. Sajnos a tavalyihoz hasonlóan
még mindig nem lehet közösségi rendezvényeket
szervezni, vagy képviselőtestületi üléseket és
lakossági fórumokat tartani. A katasztrófavédelmi
törvény felhatalmazása alapján, a döntéshozókkal
lebonyolított informális kommunikáció alapján
polgármesteri határozatokat szükséges hozni.
Ebben a helyzetben köszöntött ránk egy jelentős
jubileum, ugyanis ebben az évben ünnepli
Kisfüzes a fennállásának 725. évfordulóját. A
Képviselőtestület a megemlékezés jegyében
2021-et ünnepi évnek nyilvánította.
A jeles dátumot a község lakóival együtt
szeretnénk megünnepelni az idei év során,
amennyiben erre reális lehetőség nyílik. Egy
ünnepi mozzanat azonban már most biztosra
vehető, ugyanis eredményes önkormányzati
Leader pályázatunk támogatásának köszönhetően
rövidesen megjelenik a Kisfüzes történetét
feldolgozó könyv. A kiadvány jelenleg nyomdai
munkálatok alatt áll és hamarosan kiadásra kerül.
Menyhárt Balázs polgármester

2021. május

Kisfüzes ebben az évben
már 725 éves település
2021. kiemelkedő év Kisfüzes életében és
történelmében, hiszen 725 éves a település az
idén. Kisfüzes ugyanis 725 éve, azaz 1296-ban
tűnik fel első írott forrásainkban „Fyzes”
névalakban, amikor is a Baksa nembeli Lőrinc
comes (ispán) fiai, Chamaz, János, Zepod és
Thonpoldus megosztják területét Miklós comes
(ispán) fia Miklóssal.
Az évfordulóhoz kapcsolódóan készül el a
Kisfüzesről szóló könyv, amely színes képekkel
kiegészítve tárja az érdeklődők elé a település
történetét.
A kiadvány szerzői nem profi írók, hanem lelkes
forrásfeldolgozók, akik Kisfüzes fellelhető
levéltári anyagait, földrajzi, történelmi, építészeti,
néprajzi értékeit, valamint tárgyi emlékeit
összegyűjtötték, illetve összeállították.
A falutörténeti könyv, amelyből minden háztartás
részesül, legyen a megemlékezés szimbóluma. A
múlt megismerése és gyökereink tisztelete
ugyanis kapaszkodót jelenthet a faluközösség
erősödésére.
Kisfüzes egy csiszolatlan gyémántokat tartalmazó érszerdoboz, amely arra kötelez bennünket,
hogy minden körülmények között megőrizzük e
csodás, a természet és az emberek által
létrehozott értékes Mátravidéki kistelepülést.
Ugyanakkor
őseink
küzdelmei-ről,
áldozatvállalásáról, értékeink megterem-tésében
és megőrzésében kifejtett kitartó munkájáról soha
nem feledkezhetünk meg.
Kemény küzdelmet vívtak létükért és példát
mutattak az éppen felnövekvő nemzedéknek.
Ezért tisztelettel kell gondolni elődeinkre.
Remélhetően az itt élő közösség a falu értékes
múltjából táplálkozva közösen építheti a jövőt az
utókor számára.

A jeles évforduló alkalmából Kisfüzes
Képviselőtestülete a település jubileumi ünnepi
évének nyilvánította 2021-et.
A 725 éves megemlékezés ünnepi dátumait a
település honlapjának fejlécén is feltüntettük.
A
megemlékezéshez
kapcsolódó
évközi
közléseket tehát a www.kisfuzes.hu webes
felületen követhetik nyomon.

Kisfüzes: 1296. - 1778. - 2021.

Új útburkolatok 2020 évben a Kisfüzesi utcákban
A biztonságos közlekedés javítása érdekében
elnyert pályázati pénzeszközök igénybevételével
2020. május 26-án megkezdődött Kisfüzes
belterületén a Petőfi Sándor, az Ady Endre és a
József Attila utcák burkolatfelújítása.
A
beszerzési
eljárások
lebonyolításának
eredményeként az egri székhelyű DYNAMIC Út
Kft. nyerte el a kivitelezési munkák
megvalósítását.
A 2019. június 23-án hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű csapadék jelentős károkat okozott a
Petőfi utca teljes szakaszán, és az Ady utca felső
részén. A keletkezett károk helyreállítására az
Önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, amelyet a települési
igénylésnek megfelelő összegben, 4.444.000,-Fttal támogatott. Ehhez 10 % mértékű
önkormányzati forrást kellett biztosítani.

2021. évi önkormányzati
költségvetés
2021. február 17-én veszélyhelyzeti konzultációs
munkaértekezletet tartott a Képviselőtestület,
amelynek során javaslatot tett az önkormányzat
2021. évi költségvetésének megalkotására.
A
rendelet
alapján
Kisfüzes
Község
Önkormányzata ebben az évben 34 millió
forintból gazdálkodhat.
A bevételek között 18 millió forint az állami
hozzájárulás, 6 millió forint a Magyar Falu
pályázat keretében a ravatalozó felújítására
biztosított támogatás, 7,3 millió forint a LEADER
pályázati támogatás, 2,7 millió forint a saját
bevétel, amelyből 2,5 millió forint a helyi
iparűzési adó.
A kiadásokból 8,6 millió forint a személyi juttatás
és a munkaadókat terhelő járulék, 8,4 millió forint
a községgazdálkodás, 13,3 millió forint a
fejlesztés, 3,7 millió forint a pénzeszköz átadás,
amelyből 2,9 millió forint a szociális kiadás.
Az elmúlt évi költségvetéshez képest 1,5 millió
forint az iparűzési adóbevétel kiesése és 500 ezer
forint a gépjárműadó 40 %-ának végleges
elvonása. Rendkívüli kiegészítő állami támogatásra már második éve nem jogosult a település.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

A Petőfi utcában a 130 méter hosszúságban
tönkrement pályaszerkezet új 15 cm vastagságú
útalap építéssel, mart aszfalt kiékeléssel és 6,5
cm-es aszfalt-szőnyegezéssel készült el.
A felújított út mindkét oldalán zúzottköves
padkarendezés valósult meg, két megújuló
árokszelvény kialakításával.

Az Ady utcai helyreállítással együtt a kivitelezés
költsége bruttó 4.937.000,-Ft volt.
Még 2019. év végén hozott döntésével a
Miniszterelnökség a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett felhívás alapján két
önkormányzati
útfejlesztés
támogatásáról
határozott, az Önkormányzati pályázatban foglalt
tartalommal megegyezően.
A 24.973.283,-Ft összegű támogatás az Ady
Endre utca és a József Attila utca szilárd
burkolatú útjainak felújítását célozta, amelyhez
önkormányzati forrást nem kellett biztosítani.

kiegyenlítésére, 4 cm-es profilozására került sor.
A teljes felület 5 cm-es aszfaltszőnyeg borítást
kapott. A felújított út mindkét oldalán
zúzottköves padkarendezés történt.
Az utca felső 72 méteres szakaszán (forduló) a
teljes
pályaszerkezet
kiépítésre
került,
tükörkészítéssel, 20 cm-es útalap kialakításával és
5 cm vastagságú aszfalt-szőnyegezéssel, az út
mindkét oldalán pedig padkakészítéssel.

Az Ady Endre utca 447 méter hosszúságában vált
nyomvályússá és repedezetté az útburkolat. A 30
%-ban tönkrement pályaszerkezet cseréje történt
meg, illetve a teljes burkolat kőzúzalékos
kiegyenlítésére és 4 cm-es profilozására került
sor. A teljes felület 5 cm-es aszfalt-szőnyeg
borítást kapott. A felújított út mindkét oldalán
zúzottköves padkarendezés valósult meg. A
vízelfolyással érintett szakaszon íves, járható
folyóka, annak mélypontján 40 cm széles
keresztfolyóka került beépítésre, amely az
úttesten lezúduló vizet egy műanyagcső
bekötésén keresztül továbbítja a patakmederbe.
A József Attila utca alsó 267 méter hosszúságú
szakaszán az útburkolat megsüllyedt, repedezetté
vált. A részben tönkrement pályaszerkezet cseréje
megtörtént, illetve a teljes burkolat kőzúzalékos

2019. május 2-án került átadásra a Pétervásárát
Kisfüzessel összekötő, teljes egészében felújított
közút, amely a helybéliek negyvenéves álmát
váltotta valóra. Most egy évvel később pedig
megújult Kisfüzes három utcájának közel egy
kilométeres úthálózata. Valószínűleg ezek már
visszavonhatatlanul a kistelepülés fejlődésének
mozgatórugói. Vigyázzanak rá az itt élők, hogy
minél hosszabb ideig használhassák saját
környezetük élhetőbbé tétele érdekében.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Nyertes önkormányzati
pályázatok
A Képviselőtestület 2019. júniusában pályázatot
nyújtott be a VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú,
Élhető települések kialakítása című LEADER
helyi felhívásra, Kisfüzes életminőségének
javítása elnevezésű projekt megvalósítása
érdekében. A pályázat eredményesnek bizonyult
és 2020. évben 8.494.642,-Ft támogatásban
részesült. A megvalósításhoz 1.386.117,-Ft
mértékű önkormányzati forrást kellett vállalni.
A projekt keretein belül a Dózsa György út 7.
szám alatti ingatlanon létrejön egy családi
szabadidős park, mely kikapcsolódási lehetőséget
biztosít a település lakóinak, az idelátogató
turistáknak, valamint biztosítja az önkormányzati
rendezvények, programok helyszínét is.
Kialakításra kerül, illetve már elkészült egy
autóbuszváró és meg fog jelenni a település
helytörténetét bemutató kiadvány.

A szelektív hulladékgyűjtők beszerzésével
növelni
tudjuk
a
település
lakóinak
környezettudatosságát.

A projektben megvalósuló tevékenységek növelik
a lakosok életminőségét és hozzájárulnak a
település, ezáltal a térség lakosságmegtartó
képességéhez és erejéhez.
A támogatás eredményeként egy rendezett, élhető
település alakul ki. A fejlesztések által a
településkép egységes marad, nem bontja meg a
hagyományos jelleget, megőrzik a motívumokat,
a település jellegzetességeit, továbbá lehetőséget
nyújt a kulturális kikapcsolódásra, amely jelentős
közösségépítő hatással bír.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.
június 30.
2020. november 16-án hozott döntésével a
Miniszterelnökség a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett felhívás alapján a
„Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020”
elnevezésű pályázatot bírálta el kedvezően.
A döntés értelmében a Kisfüzesi ravatalozó külső
és belső felújítására, valamint egy kegyeleti hűtő
beszerzésére kerülhet sor.

A Magyar Államkincstár által megküldött
támogató okirat az építési és beszerzési projekt
bruttó költségét összesen 6.395.871,-Ft összegben
állapította meg. E pályázati költségekhez saját
forrás biztosítása nem vált szükségessé.
A kegyeleti hűtő beszerzése és leszállítása már
megtörtént. Ezt követően az Önkormányzat
meghívásos, egyszerűsített beszerzési eljárás
keretében választotta ki a kivitelezőt, aki - az
Önkormányzat tervei szerint - 2021. ősz folyamán
végezheti majd el a ravatalozó felújítási
munkálatait.
Menyhárt Balázs polgármester

Nagyléptékű Kisfüzesi
fejlesztések
Egyedülálló turisztikai központ
létesül Kisfüzesen

Az attrakció részeként, változatos programok
keretein belül, élményszerűen, testközelből
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a nemzeti
kinccsé nyilvánított lófajtákkal. A fejlesztés
eredményeként más turisztikai szolgáltatások
(szálláshelyek, vendéglátóhelyek) és a helyi
termékek is nagyobb célközönséget érhetnek el.
A projekt kedvezményezettje az Equitum Castra
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A társaság - a beruházásnak köszönhetően - 3 új
munkahelyet teremt majd.
A Kisfüzesi Önkormányzat felkarolta a helyi
lovashagyományok ápolását és számít a falusi
turizmus megteremtését célzó beruházásra. A
kistelepülés jelenleg is lovastúra megállóhelyként
működik, így falusi szálláshelyet már most
találhatnak az ideérkező vendégek.

K + F Génmegőrzés Kisfüzesen

Az elmúlt évek előkészítő tevékenységének
eredményeként
turisztikai
központ
épül
Kisfüzesen, amely hazánk egyedülálló lovas
kultúráját, hagyományait, valamint az ehhez
kapcsolódó vidéki életformát kívánja bemutatni.
A beruházás legfőbb célja egy, a térség kulturális
adottságaira építő új vonzerő létrehozása.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretén belül valósul meg.
A TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00003 azonosító
számú projekt Kisfüzesen, falusi környezetben,
épített „nagygazda” portán szemlélteti majd a
hagyományos kultúrákon alapuló állattartó falusi
életformát.
A térség meghatározó jelentőséggel bír a
lótenyésztési
hagyományokat
illetően,
a
programban tervezett tevékenységek a Kincsem–
Nemzeti Lovas Programhoz illeszkedve kívánnak
értéket közvetíteni a magyar lovas kultúra szerves
részét
képző
lótartási
hagyományokról,
technológiákról, eszközökről, a lovakkal végzett
munkákról.
A közel 450 millió forint európai uniós támogatás
segítségével, a Kisfüzesi Turistaközpontban
többek közt egy többfunkciós fedett kiállító- és
bemutatótér, a lótartás hagyományait bemutató
épület, vendéglátó és kereskedelmi egység,
továbbá jurta sátrak, valamint család- és
gyermekbarát elemek, például egy lovas arculatú
játszótér is várja majd a látogatókat.

Egyedülálló K+F projekt keretében Kisfüzesen
egy olyan új kísérleti sertéstelepi infrastruktúra
jön létre, amely lehetővé teszi egy 250 kocából
álló biztonsági tenyészállomány kialakítását,
génmegőrzési, kutatási-fejlesztési és oktatási célú
hasznosítását.
A hazai sertésállomány létszámának növelése
olyan versenyképes fajtákkal lehetséges, amelyek
a piacon keresett végtermék előállítására képesek
a hazai tartási és takarmányozási körülmények
közepette. Az AGRO-PROSPECT Kft., a Pannon
Egyetem Georgikon Kar, a Szent István Egyetem
és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet által
közösen végrehajtani tervezett projekt célja a
keszthelyi
magyar
nagyfehér
hússertés
génmegőrzése, tenyész állományának felfuttatása.
A kiváló szaporaságú, kitűnő szervezeti
szilárdságú sertésállomány nemcsak genetikai,
hanem nemzeti értéket is képvisel.

tekintetében a felelősség rögzítése, valamint a
szolgáltatások díjának és körének megállapítása.

A kialakításra kerülő 250 kocát és szaporulatának
nevelését biztosító sertéstelep a Kisfüzes 03/1
hrsz-ú és a Pétervására 081 hrsz-ú területeken
valósul meg, amely malacnevelőt, hízlaldát és
trágyatárolót foglal magában.
A beruházó a jelenleg használaton kívüli
kisfüzesi volt sertéstelepet szeretné újra
hasznosítani két telekből álló együttműködő
sertéstelepként.
A jogerős építési engedély szerint a tervezett
épületek építésének engedélyezése a természet és
a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi
követelményeknek
megfelel,
ezáltal
természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.
A sertéstelep területén a tevékenységet úgy kell
végezni, illetve a technológia minden elemét úgy
kell kialakítani, hogy az ne terhelje a környezeti
levegőt olyan mértékben, amely légszennyezést,
vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot
zavaró módon bűzhatást kelt.

A szabályzat hatálya
2./ A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a
természetes és jogi személyekre, jogi személyiség
nélküli társaságokra, akik az Önkormányzat
tulajdonában álló eszközöket használati díj
ellenében használatba, valamint az Önkormányzat
által nyújtott szolgáltatást igénybe veszik.
3./ A használatba adható eszközöket és a nyújtott
szolgáltatásokat külön melléklet tartalmazza.
4./ Nem terjed ki a Szabályzat az
Önkormányzatra, valamint az egyéni elbírálás alá
eső különleges esetekre. Egyéni elbírálást
kizárólag a Képviselőtestület állapíthat meg.
Használatba adott eszközök kiadása és
visszavétele
5./ Használatba adás kezelésével kijelölt személy
a polgármester és a falugondnok.
6./ A használatba adás kezelésével kijelölt
személy kötelessége:
- a használatba adott vagyontárgyakat, eszközöket
jelen Szabályzatban foglaltak szerint kezelni;
- a kiadott eszközöket szigorú számadással kiadni
és visszavételezni, erről nyilvántartást vezetni;
- a használati díjról nyugtát kiállítani, majd a
használat időtartama alatt keletkezett sérülést,
hiányt, meghibásodást rögzíteni és a használóval
az okozott kár megtérítését rendezni.

Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Kisfüzesi Használati és
Szolgáltatási Szabályzat
Kisfüzes
Község
Képviselőtestülete
az
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes tárgyi
eszközök használatba adása, valamint az
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások
elérhetősége tekintetében az alábbi Szabályzatot
alkotja.
A szabályzat célja
1./ A Szabályzat célja a használatba adás és
szolgáltatás egységes és mindenkire kiterjedő
kötelezettségeinek meghatározása, a használati
díjak szabályozása, a használatba adott eszközök

Díjakkal kapcsolatos rendelkezések
7./ Az Önkormányzat tulajdonát képező tárgyi
eszközök, szolgáltatások használatba adása és
igénybevétele esetén a használatba vevő
használati díjat köteles fizetni.
8./ Az Önkormányzat által használatba adható
eszközök és nyújtott szolgáltatások díjtételeit a
Szabályzat melléklete tartalmazza.

9./ A használatba adott eszközök visszavételekor
tapasztalt hiány, sérülés, rongálódás esetén a
Szabályzatban meghatározott díjon felül az
okozott kár összegét is köteles a használó
megtéríteni.
10./ Ahol a díjszabás óradíjat határoz meg, ott
minden megkezdett óra egész órának számít.
11./ A használati vagy szolgáltatási díjat az
igénybe vevő készpénzfizetéses számla ellenében
a Falugondnoki szolgálatnál az eszköz
visszaadásakor, illetve a szolgáltatás elvégzésekor
fizeti be.
12./ A díjtételeket az önkormányzat évente
felülvizsgálja.
A Használati és Szolgáltatási Szabályzat 2020.
július 1-jén lépett hatályba.

II.1. Eszközök
Eszközök megnevezése
Motoros fűrész

Díj
500,-Ft/óra,
plusz
üzemanyag
saját
költségen
40.000,-Ft/alkalom
3.000,-Ft/nap
2.000,-Ft/nap

Rendezvénysátor
Sörsátor
Sörasztal 2 sörpaddal
Traktorhoz
tartozó
2.500,-Ft/óra
pótkocsi

A használatba adott eszközök visszavételekor
tapasztalt hiány, sérülés, rongálódás esetén a
táblázatban meghatározott díjon felül az okozott
kár összegét is köteles a használó megtéríteni.
II.2. Szolgáltatások
Szolgáltatás
Díj
megnevezése
Traktorral (LGW 404)
7.000,-Ft/óra
végzett munka
Szállítás traktorral plusz
7.000,-Ft/óra
pótkocsival

Menyhárt Balázs polgármester

Demográfia
Melléklet a Használati és Szolgáltatási
Szabályzathoz
I. A használatba adható Önkormányzati
eszközök, valamint szolgáltatások
I.1. Az Önkormányzat az alábbi eszközöket adja
használatba:
1. Motoros fűrész
2. Rendezvénysátor
3. Sörsátor
4. Sörasztal 2 sörpaddal
5. Traktorhoz tartozó pótkocsi
I.2. Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások:
1. LGW 404 traktorral végzett munka
(karbantartási jellegű munkavégzéssel:
szárzúzás, fűkaszálás, tolólapozás, egyéb)
2. Szállítás (traktor pótkocsival)
II. A használatba adható Önkormányzati
eszközök és szolgáltatások díjtételei

Hagyományteremtő céllal szeretnénk egy új
rovatot indítani, amely legalább éves összesítésben tájékoztatást nyújt a legfontosabb kisfüzesi
anyakönyvi eseményekről. Ezúton közöljük a
2020. és 2021. évi demográfiai híreket.
Születés:
Az elmúlt években születés sajnos nem történt.
Házasságkötés:
2020. május 29. Zagyva Lilla Blanka és
Horváth Patrik
2020. május 30. Szász Antónia és Gál Richárd
2021. február 20. Kovács Nikoletta és
Mezei Attila
kötöttek házasságot.
Halálozás:
2020. május 2. Ivády Mihályné
született Koska Apollónia (élt 88 évet)
2020. október 13. Menyhárt Miklósné
született Szabó Mária (élt 74 évet)
2020. december 5 Végh Lajosné
született Kovács Gizella (élt 96 évet)
2020. december 28. Végh Dávidné
született Pap Rozália (élt 86 évet)
2021. március 19. Milecz János (élt 54 évet)

1 % a kisfüzesi Fűzfa
Közalapítvány részére
A Közalapítvány főbb adatai:
1./ Alapító: Kisfüzes Község Önkormányzata
2./ Alapítás dátuma: 1998. november 24.
3./ Hivatalos neve: FŰZFA Közalapítvány
4./ Székhelye: 3256 Kisfüzes, Szabadság tér 2.
5./ Adószáma: 18580040-2-10
6./ Bírósági nyilvántartási száma: Pk.60150/1998.
7./ Bankszámlaszáma: 62800314-10006155
8./ Célja: Kisfüzes község fejlesztése, kulturális
örökségének, természeti értékeinek megóvása, a
foglalkoztatás elősegítése és támogatása, a
szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása, a
hátrányos
helyzetű
gyermekek
esélyegyenlőségének javítása, a tehetséges fiatalok
tanulmányainak
támogatása,
a
község
közrendjének, közbiztonságának támogatása, a
községben a művelődési és sport iránti igények
jobb
kielégítése,
szabadidős
programok
szervezése, a falusi turizmus fejlesztése. a helyi
természet és környezetvédelem támogatása, a
közforgalmú közlekedés és a községi úthálózat
fejlesztése.
2021. évben is rendelkezhet az összevont
adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az
önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára,
valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az
Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és
befizetett adója 2x1 százalékáról.
Az egyik 1 százalékot a külön törvényben
meghatározott
alapítvány
(közalapítvány),
társadalmi szervezet vagy külön nevesített
intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.
Kérjük, tegye ezt ebben az évben is a kisfüzesi
székhelyű FŰZFA Közalapítvány 18580040-2-10
javára!
Köszönjük, hogy támogatja közalapítványunkat.
Közalapítvány kuratóriuma

Májustól ismét jár a
Könyvtárbusz
2019. decembere óta könyvtárbusz közlekedik
kéthetente 2 óra időtartamban Kisfüzesre a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából.

Az elmúlt év őszétől kialakult járványügyi
veszélyhelyzet idejére azonban a működését fel
kellett függeszteni.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának
harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket
szabályozó kormányrendeletek módosításáról
szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján
2021. május 3-ától a szolgáltatások széles köre
megnyílik, köztük kinyithatnak a könyvtárak is.
A nyitás részletes feltételei még nem ismertek, a
könyvtárakat kizárólag a fenntartóval történt
egyeztetés után, a járványügyi szabályok
maximális betartásával lehet kinyitni.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár már
elindította KSZR szolgáltatásait, a kiszállítást
folyamatosan végezzük, működik a könyvtárközi
kölcsönzés, a könyvtárbusz pedig május 4-től újra
menetrend szerint jár. A Bródy Sándor Könyvtár
és részlegei május 3-ától nyitnak.
Emlékeztetőül a könyvtárbuszos nyitvatartás
(kéthetente) minden páros héten csütörtökön
11.30 órától 13.30 óráig tart, a Polgármesteri
hivatal épülete előtti parkolóban.
A járművön minden olyan szolgáltatás elérhető,
amelyekkel eddig csak a hagyományos
könyvtárépületben találkozhattunk.
A Könyvtárbusz közösségi térként is működik,
lehetővé teszi kisebb képzések és programok
lebonyolítását.
Menyhárt Balázs polgármester
Ez a Kisfüzesi Hírlevél 60 példányban készült.
A kiadványt szerkesztette Menyhárt Balázs
polgármester és Dr. Kerekes Tibor aljegyző.
A lapot kiadja Kisfüzes Községi Önkormányzat
Lapterjesztő: Kisfüzes Községi Önkormányzat

