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Sikeres pályázat során megrendezésre került az "Élő Tájház" program alatt, 2006. július 14-15 között a "
Csűrdöngölő- Füzéri Hagyományörző Napok, a Bokrétakötő és Falusi lakodalom".

A közkincs hitelprogram keretében felújításra és bővítésre kerültek a Közösségi
KincsTér épületei. Közösségi KincsTér épületében: Civil Közösségek Terme, Civil
Közösségek Irodája, Helytörténeti Gyüjteménytár és Könyvtár, és ezek kiegészítő
helyiségei; - Ifjúsági Közösségi Klub; -Tájház.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghírdetett eMagyarország Program keretében meghírdetett felhívásra
településünk sikeres pályázatot nyújtott be. Ennek célja, hogy az állampolgárok számára az e- közszolgáltatások mindennapi
szinten, emberközeli módon elérhetővé váljanak.

Füzér Község Önkormányzata támogatást nyert egy kisbuszra.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően egy Volkswagen Crafter típusú 15+1
személyes kisbusz került beszerzésre.
A 2009-es tanévtől a kisbusz iskolás járatként üzemel.

Füzér Község Önkormányzata, mint Vezető Partner Szalánc Község Önkormányzatával (Obec
Slanec), mint külföldi partnerrel közösen hajtják végre a projektet, melynek célja a Füzéri és a
Szalánci váraknál egy-egy látogatóközpont építése, és tartalommal való feltöltése
(konferenciaterem, irodák, interaktív kiállítások).

2008-ban a helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támogatása az Észak-
Magyarországi Operatív Program keretében című pályázati felhívásra került benyújtásra „Füzér
belterületi vízrendezése” című pályázat. A pályázat elbírálása két körben történt. „A fejlesztéssel
érintett utcákban (Petőfi Sándor u., Dózsa György u., Kossuth Lajos u., Vár u., Bethlen Gábor u.) a
vízrendezésnek köszönhetően megoldódik a nagy esőzések során a meredek úton lezúduló víz
elvezetése, a belvizes területek lecsapolása. Az érintett utcákban lakók számára a faluképi arculathoz
illő új kapubejárók is készülnek.

2009 szeptemberében került benyújtásra a „Füzér község önkormányzati hivatalának komplex
akadálymentesítése” pályázat. A támogatás célja a fogyatékossággal élő személyek
életminőségének javítása, az esélyegyenlőség növelése érdekében az önkormányzati felelősségi
körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A fejlesztésnek
köszönhetően beépítésre került egy lift, új mozgáskorlátozott parkolók kerültek kialakításra,
valamint az épület komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése is megvalósult.

A Füzéri Tájház zsuppfedelét 1995-ben cserélték le utoljára. Azóta a tető megrongálódott és
hiányos, az épület beázik, a födém gerendák korhadnak ezért a tervezett fejlesztésre szükség van
egyrészt az értékeink megőrzése, másrészt pedig a közművelődés és turisztikai hasznosítás
céljából. Az önkormányzat sikeres pályáztot nyújtott be a tájház tetőfelújítására.

A beruházás keretében felújításra kerül a parkolóba vezető út. A parkoló területe kibővül, 
valamint felépül rajta egy kiszolgáló épület. A Vár a beruházás révén végleges elektromos 
hálózat, víz-, szennyvíz-infrastruktúra kiépülésében részesül. A régészeti feltárás 
eredményeképpen felépül az Alsó-Vár épülete, innen kiindulva a 700 m hosszú Sziklagyep 
Látogató Ösvény vezeti körbe a látogatókat a Várhegy sziklái tövében, ahonnan megtekinthető
a fokozottan védett sziklagyep növényzet, valamint a kárpátikum flóratartomány páratlan 
növényvilága. Az Alsó-Várból sziklalépcsőn lehet majd megközelíteni a Felső-Várat, ahol 
megújul a Vár gazdasági épületszárnya, a virágoskerttel és tornáccal.

2009-ben nyerte el Füzér az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címet, ezzel jogosulttá vált a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt IKSZT kialakításra. A szolgáltató tér helyet
biztosíthat a civil szervezetek összejöveteleihez, a beltéri színpad felújításával színvonalas
rendezvényhelyszín készülhet el, a többfunkciós terek adnak majd helyet fogadóóráknak, oktatásoknak,
összejöveteleknek.

Sárospatak - Sátoraljaújhely - Pálháza Hollóháza - Kassa kerékpárút hálózat Füzéri leágazással.
110 km kerékpárút a Füzéri Vár környezetében. A beruházások révén a már meglévő
Sárospatak-Füzérradványi elágazás 25 km-es kerékpárútja 110 km-re növekszik, és mind Kassa,
mind Sárospatak felől elérhetővé válik a füzéri és a szalánci vár.

Észak-Magyarországi Regionális Operatív Programkeretében Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére nyújtottuk be a „Múlt idéző Kossuth utca” című
pályázatot. A pályázat eredményeként ezen utca felújítását tűztük ki célul, mely
nagymértékben hozzájárul a faluképi arculat megőrzéséhez.

Füzér községben történelmileg kialakult külterületi mezőgazdasági Tanyás területek és
azokat országos közúttal közvetlenül és közvetve összekötő utak, építése és felújítása
elkészült.

Csűrdöngölő-Füzéri Hagyományőrző Napok, és a Pálinkafesztivál, Szalánci Napok, I. Zempléni Nagy-Milic-Velky
Milic Túra valamint az I. Zempléni Nagy-Milic-Velky Milic Bicikli Körtúra Füzér és Szalánc közös szervezésben. A
rendezvények célja a biciklizés és a túrázás népszerűsítése,az egészségesebb életmódra való ösztönzés,
természeti értékek védelme, aktív sportolás természetesen határok nélkül. A hagyományőrző csoportok
közreműködésével sor kerül a középkori életképek bemutatására, renenszánsz tánc, haditorna bemutató,
középkori játszótér, udvar.

Füzér és Szalánc Községek közös pályázata, váraik közötti tanösvények megállóhelyein madár les, erdei
pihenők, szalonnasütő helyek, szemetes edények, infótábla-garnitúrák kihelyezését célozza. A tervezett
berendezések a tanösvények jelölt útjainak használatát, a védett területek látogatóinak, minden érdekelt
számára megfelelő, kulturált kiszolgálását segítik.

A kiemelt projekt során megkezdődött a Füzéri Vár palotarészének kápolnájának helyreállítása,
várudvar, ciszterna – kút, alsóbástya, országzászló, keleti lőréses bástyafal, kialakítása, ezek
turisztikai hasznosítása kiállítási programmal és díszkivilágítás kiépítésével bezárólag. A Felső Vár
kiállítási tematikája hazánkban egyedi, csak itt
megtekinthető, interaktív megoldásokat alkalmaz a látogatói élmény
maximalizálása érdekében. A Füzéri Felső Várban a közel 30 évre
visszatekintő régészeti kutatás során fellelt tárgyi emlékek és
várépítészeti információkból nyert anyagok széles köre
kerül bemutatásra innovatív, látogatóbarát módon.

Füzér Község Önkormányzata a beruházással az alábbi épületeken alakított ki 
fotovoltaikus rendszert: Gondozási Központ épülete, Iskola és Óvoda épülete, 
Önkormányzat épülete, Várgondnokság épülete.

Elkészült a füzéri sportpálya felújítása, melyben helyett kapott a biztonsági beruházás (Külső 
kerítésépítés: 440 fm ), valamint felújításra kerültek a korlátok a pálya körül: (206 fm).
Biztonsági beruházás (Játékos kijárat): 315 m². Funkcionalitás (Cserepad): 2 db
Elkészült a tereprendezés is, melynek során kiegyenlítésre került a korábban egyenletlen 
felület.
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Sikeres pályázat során megvalósult az Ács István gondozási központ környzetének felújítása. Ennek során egy
virágoskert is helyet kapott az épület elött, emellett az udvar tereprendezése is rendben lezajlott, így véglegesen
használhatóvá vált.

A pályázat során elkészült a hivatal épületének akadálymentesítése egy mozgáskorlátozott parkolóval. Az
épületen belül kialakítottak egy akadálymentes információs pultot, valamint egy akadálymentes mosdót. A
hivatal épület bejáratánál elhelyeztek egy indukciós hurkot, továbbá a burkolatokon megkülönböztető
jelzéseket festettek fel. Az épület több pontjára kihelyezésre kerültek Braille-írásos feliratok és térképek. A
beruházás biztosította az épület földszintjén a teljes akadálymentesítést.

2003-ban megkezdődött egy szociális gondozó központ kialakítása, amely 2004-ben már megkezdhette
működését. A Szociális Gondozó Központ feladata többek között a hátrányos helyzetbe került emberek
megsegítése, az Idősek klubjának működtetése, a szociális étkeztetés, valamint részben a házi segítségnyújtás
biztosítása.

Élő Tájház

Közkincs Program

eMagyarország pontok

Falugondnoki gépjármű beszerzés

Belterületi vízrendezés

Nagy-Milic Natúrpark Látogatóközpont és Várgondnokság  
létrehozása

Kossuth utca felújítása első ütem

Füzéri tájház tetőfelújítása

Rendezvények határok nélkül (Füzér-Szalánc)

Tanösvények kialakítása: Füzér, Nagy-
Milic, Szalánc és Izra-tó között

Füzér község önkormányzati hivatalának 
komplex akadálymentesítése

IKSZT kialakítása

Kerékpárutak a Füzéri vár környezetében

Füzéri Vár turisztika fogadóképességének 
minőségi javítása

Mezőgazdasági utak fejlesztése

KIEMELT PROJEKT

Sportpálya fejlesztése

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

A pályázat során megvalósult a teljes Párkány rét helyreállítása. A környezetet sikerült megtisztítani, így újra
visszanyerhette régi formáját. Emellett kiemelt figyelmet kapott a védett természeti értékek megőrzése és
megóvása.


