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Tisztelt Füzesabonyiak!
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2014 októberében megválasztott
Fidesz-KDNP azt ígérete: fejlődési
pályára állítjuk Füzesabonyt. Éveken
át tartó tétlenség után elkezdtük a valódi fejlődés korszakát. Összefogtunk
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel, és kormánypárti településként új
lehetőségek nyíltak számunkra. Vállaltuk, hogy igazi városi
jelleget, térségközponti szerepet kap Füzesabony néhány
év múlva. Az önkormányzati ciklus közepén elmondhatjuk: már most többet értünk el, mint az előző két vezetés,
nyolc év alatt összesen. A város költségvetését újragondoltuk, más célokat, más megoldásokat választottunk,
mint korábban. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, és ennek a szemléletváltozásnak az eredményét
olvashatják most ebben a kiadványban. A teljesség igénye nélkül: majdnem minden intézményünkön végeztünk
kisebb-nagyobb felújításokat, bővítéseket. Az 1995-ben
épült Városi Sportcsarnokot sikerült több nyertes pályázat segítségével kívül-belül megújítani. Visszahoztuk az
informatikai képzést a középiskolába, megmentettük
az iskolát a bezárástól. Szimbólummá vált első intézke-

„Együtt sikerülhet”

désünket, a gyerekek nagy
örömére felállított műjégpályát
minden évben megnyitjuk, és
minden évben kicsit csinosítjuk. 20 év tétlenség után
sikerült ipari park címet nyerni
Füzesabonynak, hamarosan
elkezdődik az iparterületünk
fejlesztése, majd jöhetnek a befektetők. Elbírálás előtt áll
az új városközpont építését lehetővé tevő, több, mint 1,1
milliárd értékű pályázatunk, de hamarosan megújulhat a
Kerecsendi út, és új informatikai eszközök érkezhetnek a
Remenyik Zsigmond középiskolába is.
Tisztelt Füzesabonyiak! Ezúton köszönöm mindenkinek, aki akárcsak egy apró mondattal, mosollyal támogat,
ez erőt ad a mindennapokhoz. Füzesabony végre nem a
civakodástól, vitáktól hangos, és ezért van lehetőségünk
a város fejlesztésével foglalkozni. Nem állunk meg, folytatjuk!

Nagy Csaba,
polgármester
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Nagy Csaba polgármester
és dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő
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Füzesabony Város szennyvízelvezetésénekés tisztításának bővítése, korszerűsítése

Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút
230.000.000 Ft

894.373.476 Ft

A KEOP uniós programból 894,4 millió forintot
nyert Füzesabony a szennyvízhálózat korszerűsítésére. A támogatás a beruházás 95%-át fedezi. a projekt több elemből áll. Elvégzik Pusztaszikszó csatornázását és bekötését a városi

hálózatba, 52 ingatlan előtt alakítanak ki közvetlen szennyvízcsonkot, valamint bővítik a tisztító telep kapacitását. A beruházás konzorciumi
formában a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. vezetésével valósul meg.
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lását, ami 100 %-ban fedezi a beruházást. Az
5 km hosszú kerékpárút a Vízház utcától indul
és a már meglévő szihalmi bringaútig tart. Így
majd biztonságosan lehet megközelíteni kerékpárral a Zsóry fürdőt és Mezőkövesdet is. A
beruházás 2017-ben valósul meg.

A Területfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően megyeszerte 49 kilométernyi kerékpárút épül, összesen 2,5 milliárd forintból. A
kilenc nyertes pályázat egyike a FüzesabonySzihalom közötti kerékpárút is. A program 230
millió forinttal támogatja a projekt megvalósu-
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Napelemes rendszerek
telepítése közintézményekben

A Hétszínvirág Óvoda felújítása, bővítése
37.252.640 Ft
31.724.646 Ft

Az intézmények energiahatékony üzemeltetését kiemelt feladatnak tekinti az önkormányzat. A megújuló energiaforrások felhasználása azon túl, hogy a működési költségeket

csökkenti, egyben környezetbarát is. Pályázati
forrás segítségével a Pöttömke Óvodában
és az Egészségügyi Központban napelemes
– fotovoltaikus – rendszerek kerültek kiépítésre.
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nyitottak egybe, kibővítették a tornaszobát,
melyet szertárral is elláttak, valamint kialakítottak egy tálalókonyhát is.
Az önkormányzat célja, hogy a füzesabonyi
gyerekek ugyanolyan feltételekkel járhassanak
óvodába és iskolába, mint a megye nagyobb
városaiban élők.

2015-ben óriási előrelépés következett be a
Hétszínvirág Óvoda életében. Füzesabony
18.199.242 forintot nyert el „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” projekten. Az önkormányzat 19.053.398 Ft önerővel járult hozzá a fejlesztéshez. Az öt csoporttal
működő Hétszínvirágban két csoportszobát
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Teleki Blanka Általános Iskola
energetikai korszerűsítése

A Városi Sportcsarnok öltözőinek
és vizesblokkjainak felújítása
148. 894. 028 Ft

Ennek értelmében a 60 éves ablakokat
korszerű nyílászárók váltották fel az általános
iskolában, cserére kerültek a sportcsarnok
nyílászárói is, valamint külső hőszigetelést is
kaptak az épületek. Az egyszeri, vissza nem
térítendő támogatás intenzitása 100%-os volt.

A ,,Teleki Blanka Általános Iskola épületének
korszerűsítése” című, KEOP-5.7.0/15-20150284 jelű pályázatot a Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 148. 894. 028 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte”
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32.429.327 Ft

30 millió forintból valósult meg a sportcsarnok
öltözőinek és a vizesblokkjainak teljes körű
felújítása. Megtörtént a belső nyílászárók teljes cseréjére, világítás-korszerűsítésre, a központi szellőztető rendszer javítása, valamint

a fűtésrendszer felújítása és szétválasztása
az iskolától. A Belügyminisztérium közel 20
millió forinttal támogatta a beruházást, amit
az Önkormányzat több mint 12 millió forinttal
egészített ki.
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Városi Sportcsarnok küzdőterének felújítása

A Pöttömke Óvoda felújítása

19.998.560 Ft

39.484.700 Ft

küzdőtér rekonstrukciójára. A közel 14 millió forintos támogatáshoz az önkormányzat 6 millió
forint önerőt biztosított. A beruházás magában
foglalta a jelenlegi parketta felcsiszolását és javítását, belső festést, valamint a világítás és az
elektromos berendezések cseréjét

Az 1995-ben épült sportcsarnok az átadása
óta nem esett át nagyobb belső felújításon,
így szükségszerűvé vált a korszerűsítése. Az
Önkormányzat elindult a Magyar Kézilabda
Szövetség
Országos Tornaterem felújítási
program pályázatán, mely lehetőséget adott a
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biztosít a város, így a beruházás teljes bekerülési költsége megközelíti a 40 millió forintot.
A kivitelezés során új tetőt kap az épület, kicserélik a külső nyílászárókat, és megtörténik
a falak hőszigetelése is. A munkálatok 2017ben kezdődnek el.

A Belügyminisztérium által „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhíváson 29.613.525
Ft támogatást kapott az önkormányzat a
Pöttömke Óvoda külső felújítására. Ehhez az
összeghez még plusz 9.871.175 Ft önerőt

11

Testvérvárosi kapcsolatok – Füzesabony-Zabola
testvér-települési találkozó megrendezése

Füzesabony-Zabola-Gálocs
testvér-települési találkozó
500.000 Ft

800.000 Ft
800 ezer forintos támogatásnak köszönhetően sor került az aláírási ceremóniára, és
bemutatkozott testvértelepülésünk: megismerhettük a székely ízeket, a népművészetet, hagyományokat, Péter Levente Nyiss a
Természetre! fotókiállításának köszönhetően
pedig Zabola világát.

A Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat kiírásán
Füzesabony Város Önkormányzata 800 ezer
forintot nyert el testvér-városi kapcsolat megvalósítására az erdélyi Zabola településsel.
2015. október 17-én Zabola 42 fős küldöttsége érkezett Füzesabonyba, az elnyert
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Füzesabony Város Önkormányzata 2016.
augusztus 20-án testvér-települési megállapodást írt alá a kárpátaljai Gáloccsal. Ezen a
napon került sor a hármas testvérvárosi talál-

kozóra, ahol a vendéglátók mellett jelen voltak
Gálocs és Zabola képviselői is. A Bethlen Gábor Alap 500. 000 forinttal segítette a testvér-települési program megvalósítását.
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1.744.600 Ft

Füzesabony értékei
- Helyi értéktár létrehozása

1.860.000 Ft

nemzeti értékek azonosítására egy többlépcsős,
egymásra épülő rendszerben, amely a helyi érték felől közelít a hungarikumok felé. Az értéktár
elemeire bárki tehet javaslatot a bizottságnál.
Az értéktár program egy szakmai nappal vette
kezdetét Füzesabonyban 2016. október 22-én.

Füzesabony a Földművelésügyi Minisztérium
és a Hungarikum Bizottság által kiírt pályázaton
1.860.000 forintot nyert el a helyi értéktár megvalósítására. A projekt célja, hogy a település
értékeit összegyűjtse, és az utókornak örökségül hagyja. Az értéktárakon keresztül kerül sor a
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1.088.000 Ft

Az I. világháborús
emlékmű felújítása

1956-os emlékmű és
környezetének felújítása

A Közép- és Keleteurópai Történelem és
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány 2016-ban
bocsátott ki felhívást az
első világháborús emlékművek helyreállítására és
renoválására. Füzesabony
Város Önkormányzata sikeresen pályázott és nyert
el 1.664.600 Ft támogatást. Ebből az összegből és a 100.000 Ft-os önrészből az emlékmű
talapzata újult meg.
Az első világháborúban elesett füzesabonyi
katonák emlékművét 1929-ben állították fel. A
Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített bronz
honvédszobor talapzatára kerültek fel azoknak
a nevei, akik az 1914-1918-as Nagy Háborúban vesztették életüket.

A Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából országos programot
indított ’56 hőseinek és
áldozatainak emléket állító „Büszkeségpontok” létrehozására és felújítására. A “Büszkeségpont”
pályázatot Füzesabony is sikeresen elnyerte.
Ennek keretében felújították az Ifjúság úton
található kopjafát, valamint annak környezetét.
A gimnáziumtól az emlékműig vezető járda is
átalakult, díszburkolattal ellátott gyalogjárdát
építettek és padokat vásároltak. A beruházás
összköltsége 1.088.000 Ft, melyből a támogatás 978.000 Ft, az önrész 110.000 Ft volt.
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A Városi Sportcsarnok melletti területen
műfüves labdarúgó pálya kialakítása

34.396.045 Ft
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Pályaépítési programján Füzesabony 24 millió forint
támogatást nyert el műfüves pálya kialakítására,

amit az Önkormányzat 10,3 millió forint önrésszel
egészített ki. A kivitelezést a MLSZ bonyolítja, a
munkálatok 2017-ben kezdődnek meg.
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Műjégpálya

Nagyon fontos az önkormányzat számára, hogy
az itt élők is helyben tudjanak kikapcsolódni és
sportolni. Ennek egyik fontos színtere a műjégpálya, ami a téli időszakban várja a korcsolyázókat. A 2016-os immár a harmadik szezon.
A helyi óvodások és iskolások tanítási időben,
szervezett kereteken belül 8 és 14 óra között díjmentesen vehetik igénybe a pálya szolgáltatá-

sait. Délutánonként belépőjegyes rendszerben
működik a létesítmény, a hétvégeken pedig
Jégdisco várja a vendégeket. Nemcsak a helyiek, hanem a térségből is egyre többen járnak
Füzesabonyba korcsolyázni. Az alábbi településekről utaznak ide diák csoportok: Besenyőtelek, Kompolt, Maklár, Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagyút, Szihalom és Vámosgyörk.
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Együtt lenni jó!

Megerősödött a helyi szakképzés

Az önkormányzat célul tűzte ki a helyi közösségek
és hagyományok felvirágoztatását. A városi rendezvények a közösség újjászervezését szolgálják.
Ezek is szükségesek ahhoz, hogy egy kelleme-

A megszűnés fenyegette a Remenyik Zsigmond Gimnáziumot 2014-ben. Az új városvezetés kiemelt figyelmet fordított a középfokú
oktatás megtartására és fejlesztésre. Mára jelentősen megerősödött a képzés, a helyi középiskola pedig a megyei szakképzési kínálat
egyik meghatározó intézménye. A szakgimná-

sebb és élhetőbb településsé váljon Füzesabony.
Közösségteremtő programjaink: Városi Disznóvágás, Majális, Legyen TÁNC!!! Fesztivál, Adventi
Gyertyagyújtás, valamint a helyi alkotók kiállításai.
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ziumként öt oktatási ágazatban (informatika,
kereskedelem, közgazdaság, szállítmányozás,
ügyvitel) folytat érettségihez kötött képzést az
iskola. Az intézményben magas színvonalon
zajlik az informatika oktatása. Az itt végzett hallgatók keresettek mind a hazai, mind a külföldi
munkaerőpiacon.
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TÁJÉKOZÓDJON FÜZESABONY
HÍREIRŐL ÉS RENDEZVÉNYEIRŐL:

http://fuzeshirek.hu/
https://www.facebook.com/fuzeshirek/

Füzesabonyi Városi Televízió
http://www.fuzesabonytv.hu/
Füzesabony, Rákóczi út 50.
Horváth Péter ügyvezető: +36-70/774-3202,
+36-36/542-177
vtvfuzi@gmail.com

Felelős kiadó:
Füzesabonyi Média Nonprofit Kft.,
Simon Edit ügyvezető
patent.fuzesabony@gmail.com

A Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. csapata
Füzesabony, Rákóczi út 50.
Simon Edit ügyvezető: +36-70/211-9944,
mediafuzesabony@gmail.com
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