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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

TeSzedd! szemétszedési
akció Kisfüzesen
„Ha gondoskodunk a természetről, a természet is
gondoskodik rólunk!”-állítja David Attenborough
A TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár tizedik alkalommal

2022. május

tekintendők. Remélem, minél többen eljönnek és
annál hamarabb végzünk! Az akció minden
helyszínen addig tart, amíg el nem fogy a szemét,
vagy az időjárás és az önkéntesek lelkesedése
lehetővé teszi. Tegyük szebbé környezetünket!
Találkozó a 3-as kilométerkőnél (Szurdok alja)
május 7-én 12.30-kor.

Falubeli nagytakarítás
Az elmúlt időszakban fogalmazódott meg
bennem erősebben a gondolat - látva a rengeteg
szemetet - hogy a falunk környékét megtisztítsuk.

valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében
szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd!
önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat
évről-évre, hogy közösen megtisztítsuk környezetünket. Idén ez az akció május 2-8-ig tart.
Regisztráltam és jelentkeztem koordinátornak, a
TeSzedd! országos akciójára.
Kisfüzes felkerült a térképre. Május 7-én
(szombaton) lesz a szemétszedés a kisfüzesi
bekötő út mentén. Minimum 10 embernek kell
ott lennie és jelenléti ív írására is sor kerül.
Kesztyűt, zsákot, kötözőt biztosítanak, 60 db
zsákot igényeltem. Nem tudom, milyen kesztyűt
adnak, de ajánlom az erős munkáskesztyűt,
valamint a vastag talpú cipőt. Rengeteg a szemét
és mindenféle hulladék. Az akcióban viszont csak
a nem veszélyes szemetet lehet gyűjteni. Nem
lehet autógumit, akkumulátort, háztartási gépet,
vegyszereket, gyógyszereket, építési, bontási
anyagokat. Ezeket (mert van) nem zsákoljuk,
hanem külön gyűjtjük, halmozzuk és külön
kerülnek elszállításra. Nem kell szelektíven sem
gyűjteni, mivel ezek a dolgok szennyezettnek

A gondolatot tett követte! Tavaszi nagytakarítási
akció keretében felhívást intéztem a lakosság felé,
önkéntes szemétszedésre. Április 13-án délután
elkezdtünk egy olyan folyamatot, amelyet
reményeink szerint folytatni kell. A falu Ady
Endre utcájának a végében kezdődő erdőben, az
évtizedek
alatt
felhalmozódott
irdatlan
mennyiségű üveg, nylon, PET palack, ruhanemű,
cipő, drót, kábel, abroncs, vödör, tányér, stb.

Sőt egy Trabant motorháztető is begyűjtésre
került. 27 nagy zsák szemetet gyűjtöttünk össze
és még mindig van! De már látványos az
eredmény!
Ahogy említettem, május 7-én a TeSzedd! akció
keretében szervezünk hasonló nagytakarítást a
Kisfüzes felé vezető úton. Igaz közigazgatásilag
nem hozzánk tartozik, de mi látjuk, akik nap,
mint nap hazajövünk. Ott az út mellett még több a
hulladék...
Nagyon köszönöm az önkénteseknek, Dietrichné
Zsuzsának, Kiss Ágnesnek, Urbán Zsuzsának,
Botlik Gergőnek, Goóg-Magyar Zoltánnak a
munkájukat, valamint a PEVIK Nonprofit Kft.nek azt, hogy együttműködve, ezt a
többlethulladékot elszállította!
dr. Kerekesné Galambosi Ágnes alpolgármester

Új dátum a Mária szobor
állításának időpontjáról
Egy új forrás felfedezése kiegészítésként szolgálhat a Kisfüzes című helytörténeti kiadványhoz.
A könyv megjelenése után került a kezembe egy
forrás, ami részletesebb információt tartalmaz a
Mária-szobor keletkezéséről. A kiadvány
létrejöttéhez szükséges gyűjtőmunka során,
próbáltam minél több információhoz jutni az
emlékmű létrejöttéről. Akkor nem sok mindent
találtam, amit kiderítettem, az a helyi lakosok
elmondásaira támaszkodva és a rajta lévő évszám
alapján következtetve jutottam. A szobron 1820as évszám volt felfestve, amióta én ismertem.
A mostani fellelt forrás az Egri Főegyházmegyei
Levéltárból való és Heves Megye Népművészete
című könyv említi.
A kiadvány szerint, a stílusa alapján kőből épült,
négyszögletes
alaprajzú,
fehérre
meszelt
nyeregtetős képoszlop, melynek felső harmadában
fakeretes üvegezett képen Mária-szíve ábrázolás
látható. Ma is ilyen van és előzőleg is ilyen kép
volt benne, de egy régebbi fotó mutatta, hogy a
'60-as években például a Szent család
illusztrációját tartalmazta.
A levéltári forrás szerint az alapítás idején, 1860ban Füzes község választmánya a község
névszentjének „a Szeplőtelenül fogantatott
Boldogságos
Szűz
Máriának,
az
Egek
Királynéjának tiszteletére egy faragott kövekből
összeállított oszlopot emeltetett s ezt a Szeplőtelen
Szűz Anyának vaslemezre festett aranyos keretű
mellképével” díszítette.

Tehát a képoszlop állításának ideje nem 1820.,
hanem 1860. Fiatalabb, mint kiderült. Hogy
honnan vették a ráfestett évszámot nem tudni.
Talán a legendának van hozzá köze, miszerint
mindennek az előzménye Szűz Mária jelenése.
Mindenesetre kíváncsi lennék rá.
Ezúton szeretném tolmácsolni a kérésem, ha
valakinek van bármilyen története, információja,
régi tárgyi emléke, fotója - netán a kastélyról - a
régi időkről (nagyon szeretnék az 1900-as évek
első feléből vagy korábbi időkből) megköszönöm
ha jelzi felém!
dr. Kerekesné Galambosi Ágnes alpolgármester

2022. évi önkormányzati
költségvetés
2022. február 9-én tartott Képviselőtestületi
ülésen került sor az önkormányzat 2022. évi
költségvetési rendeletének megalkotására.
A helyi rendelet alapján Kisfüzes Község
Önkormányzata ebben az évben kicsivel több,
mint 44 millió forintból gazdálkodhat.
A bevételek között 21 millió forint az állami
hozzájárulás. 1,7 millió forint a saját bevétel,
amelyből 1,5 millió forint a helyi iparűzési adó.
18 millió forint az áthúzódó feladatok pénzmaradványa (ebben szerepel a pályázaton elnyert
téli tűzifa-támogatás is), amelyből 15 millió forint

a Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztések
pályázata keretében a Kossuth és a Rózsa utca
útjainak aszfaltfelújítására biztosított támogatás.
A kiadásokból 11,5 millió forint a személyi
juttatás és a munkaadókat terhelő járulék, 8 millió
forint a községgazdálkodás, 20 millió forint a
fejlesztés, 4,5 millió forint a pénzeszköz átadás,
amelyből 3 millió forint a szociális célú kiadás.
Az elmúlt évi költségvetéshez képest 1 millió
forint az iparűzési adóbevétel kiesése és 500 ezer
forint a gépjárműadó 40 %-os végleges elvonása.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Új útburkolatot kapott a
Kossuth és a Rózsa utca
A biztonságos közlekedés javítása érdekében
elnyert Belügyminisztériumi fejlesztési pályázati
támogatás igénybevételével 2022. március 24-én
megvalósult Kisfüzes belterületén a Kossuth utca
és a Rózsa utca (453 m) burkolatfelújítása.
A
beszerzési
eljárások
lebonyolításának
eredményeként az egri székhelyű DYNAMIC Út
Kft. nyerte el az útépítési kivitelezési munkák
megvalósítását.

A felújítás során a pályaszerkezet mart aszfalttal
történő kiegyenlítésére, illetve négy cm-es
profilozására került sor. A teljes felület 5 cm-es
aszfaltszőnyeg borítást kapott. A most felújított
útszakaszok mindkét oldalán zúzottköves
padkarendezés
történt.
A
két
utca
aszfaltfelújításának kivitelezési költségét a
Belügyminisztérium összesen 15 millió forint
összegben támogatta.
E felújítással az
újraaszfaltozott burkolatok hossza immár meghaladja a kisfüzesi belterületi úthálózat 95 %-át.

A 2022. évi választás
kisfüzesi eredménye
A 2022. április 3. napján lezajlott országgyűlési
képviselők általános választásán, és az országos
népszavazáson Kisfüzesen a névjegyzékben
szereplő 113 választópolgár közül 91 fő jelent
meg, amely 80,53 %-os részvételi arányt jelentett.
Az egyéni jelöltek közül a 89 érvényes
szavazatból Horváth Lászlóra (FIDESZ-KDNP)
64, Dudás Róbertre (DK-Jobbik-MomentumMSZP-LMP-Párbeszéd) 17, Hajdara Rolandra
(Mi Hazánk Mozgalom) 8 helyi lakos szavazott.
A pártlisták közül a FIDESZ-KDNP 55, a DKJobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd 20, a
Mi Hazánk Mozgalom 12, a Magyar Kétfarkú
Kutyapárt 1 szavazatot kapott. A többiek semmit.
A négy népszavazási kérdésre 13 érvénytelen
szavazat mellett 5 igen és 71 nem voksot adtak le.
Végeredményben az országos népszavazás
érvénytelen lett, mivel az összesen leadott
érvényes szavazatok száma nem érte el a
megjelent választópolgárok 50 %-át.
Köztudott, hogy az összesített szavazatok alapján
Heves megye 02 számú választókerületének
országgyűlési képviselője Horváth László lett.
A pártok közül országos összesítésben a FIDESZKDNP szerezte a legtöbb szavazatot.
Az viszont kevésbé ismert, hogy a kisfüzesi
származású Végh Noémi is - országos listáról
bejutva - országgyűlési képviselő lett.
Végh Noémi a Jobbik párt delegáltjaként indult a
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd
országos listáján, amelyen elfoglalt 39. helye
végül parlamenti mandátumot eredményezett.

Nyertes önkormányzati
pályázatok
2022. április közepén hozott döntésével a
Miniszterelnökség a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett felhívás alapján két
önkormányzati pályázat támogatásáról határozott.
Az egyik, 7.790.770,-Ft összegű támogatás a
Községháza tetőhéjazatának cseréjére használható
fel. A másik, 3.525.600,-Ft összegű támogatás a
közösségszervezéshez kapcsolódó, 12 hónapos
bértámogatást és járulékait tartalmazza. Ezekhez
önkormányzati többletforrást nem kell biztosítani.

Füzestúra Baráti Kör
Talán sokan nem tudják, hogy községünkben
működik egy önkéntes szerveződés, a Füzestúra
Baráti Kör. 2020. év tavaszán - amikor is a
pandémia miatt nagyon korlátozottak voltak a
sportolási lehetőségek - három túraszerető ember
gondolt egy nagyot és létrehozta ezt a
szerveződést. Botlik Károly, Biharvári Zsuzsanna
és jómagam.
Szinte egyedüli kimozdulásra csak a természet
adott lehetőséget és mi ezt ki is használtuk,
másokat is buzdítva erre. Célunknak tűztük ki az
évi minimum hat túrát, amelyek közt igyekszünk
könnyű, közepes és nehezebb kirándulást
szervezni. Mára már az alapító tagok közül csak
ketten szervezzük a túrákat és elmondhatjuk,
hogy két év alatt sok nagyszerű túrát tudhatunk
magunk mögött. Úgy gondoljuk, ezeken jól
érezték magukat a résztvevők. Jelenleg 67 tagunk
van, akik nem csak Kisfüzesről, hanem Egerből,
Pétervásáráról, Váraszóról, Istenmezejéről, sőt
még Mezőkövesdről és Diósdról is velünk
tartanak. Ebből a taglétszámból 8-17 ember az
„erős mag”, pontosabban az állandó túratársaink.

Kirándultunk már Bükkszenterzsébetre a Nagykőhöz, a Bükkben Bélkőre, az Őr-kőre, az Ilonavölgyi vízeséshez, Szilvás-kőre (többször is).
Barangoltunk a Medves-fennsíkon, meghódítva a
Salgó és Somoskő várát, voltunk vulkanikus
kürtőben a szilaspogonyi (bárnai) Kis-kőben, a
bárnai Nagy-kőnél, a Damasa-szakadékban
Uppony környékén. Megnéztük a Morgó-gödröt,
a kazári riolittufát, a tari Szakadás-árkot.
Felkapaszkodtunk a Pécs-kőre, bejártuk a bátori
tanösvényt, Szilvásvárad környékét, felküzdöttük
magunkat
az
Istállós-kőre,
a
palócok
Olümposzára a Karancs-hegyre és voltunk még
számtalan kis barlangban, forrásnál, „kőnél”.
Szeretettel várjuk a csatlakozni akarókat!
dr. Kerekesné Galambosi Ágnes

1 % a kisfüzesi Fűzfa
Közalapítvány részére
2022. évben is rendelkezhet adója 1 százalékáról.
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadója 1
százalékát ebben az évben szíveskedjen a
kisfüzesi székhelyű FŰZFA Közalapítvány
18580040-2-10 javára eljuttatni!
Köszönjük, hogy támogatja Közalapítványunkat.
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

