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Az élet a legfontosabb és legértékesebb kincsünk, 
amit Istentől kaptunk. Tíz évtized mennyi mindent foglal 
magába. Nem sokunknak adatik meg, hogy teljes életet 
élhessünk ilyen hosszan. Egy évszázad. Kimondani is 
gyönyörűség. Leélni azonban minden bizonnyal nem-
csak boldogság és öröm volt. Háborús évek, nélkülözés 
és rengeteg munka is osztályrészül jutott annak, aki 10 
évtizedet tudhat maga mögött. 

Varga Istvánné Gál Marika nénit köszöntöttük 100. 
születésnapja alkalmából Bere Károly polgármester 
úrral. Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadásra 
került Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt em-
léklap. A város nevében pedig Demján Ilona alkotó-festő 
festménye. Kovács Laura és Kovács Szimonetta verssel, 
Nemes Boglárka pedig énekkel köszöntötte az ünneplő 
családot.

Marika néni 1918. július 14-én született. Elemi iskoláit Füzesgyarmaton végezte el, gyermekéveit Sárszigetben töltötte. Hatan voltak 
testvérek, úgyhogy minden dolgos kézre szükség volt, ezért tanulmányai után az uradalomban dolgozott. 1936-ban ment férjhez Varga 
Istvánhoz, akit a későbbiek során Nívó díjas fafaragóként ismertek Füzesgyarmaton. Marika néni besegített a gazdálkodásba, kertészke-
dett, nevelte gyermekeiket: Marikát, Magdit, Jánost, Imrét és Sándort. Születésnapján és a mindennapokban féltő szeretettel veszi körül 
családja: 5 gyermeke mellett 11 unokája, 16 dédunokája és egy ükunokája.

Marika nénivel beszélgetve, arra a kérdésre, hogy mit emelne ki az elmúlt évtizedekből, és mi a hosszú élet titka a következő választ 
kaptam: „Sokat dolgozni és keveset idegeskedni! Vidámnak lenni!” Most is kapálgat a kiskertben, és munka közben dalolgat. Volt szeren-
csém meghallani szép hangját a születésnapi ünnepségen. Egykori háziorvosa azt mondta, hogy meg kell élnie a 100 évet is, ahogyan 
meg is történt! Éljen még sokáig egészségben szerető családja körében, szívből kívánjuk!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

Sikerrel számolhatok be arról, hogy a füzesgyarmati Mar-
garéta Családos Egyesület kezdeményezésére, illetve ötlete 
alapján, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kivitelezésé-
vel-külön köszönet Csató Imrének- és hozzájárulásával a Csa-
ládok Évéhez kapcsolódóan átadtuk a lakosság részére a Kos-
suth utcai játszótéren felállított „Kisdedpadunkat”. Szeretném 
megosztani Önökkel, hogy ezen ülőalkalmatosság milyen 
sikernek örvend nemcsak a helyiek, de az ide látogató ven-
dégek körében is. Ezért közzéteszem egy kedves használatba 
vevőtől kapott e-mailemet, hogy mindenki örvendezhessen 
annak, hogy Füzesgyarmat hírnevét és az itt született ötle-
teket, hogyan adaptálják és népszerűsítik más települések 
lakosai által, akár Budapest vonatkozásában is. Íme a levél:

„Kedves Margaréta! Nem tudom, hallottatok-e erről, de a 
fürdő előtti játszótéren lévő „Kisdedpad” sikert sikerre hal-
moz. Láttam, hogy a füzesgyarmati önk. mellett a Margarétá-

nak is köszönhető, hogy ez a pelenkázópad fel lett ott állítva és létezik, ezért csatolnám Nektek is a Ripostban hétfőn megjelent cikket 
róla/rólunk. Ami még a személyes sikertörténetem, hogy a kerület, ahol élek Budapesten szintén felkarolta ezt a témát és támogatják a 
Kisdedpad alkalmazást itt is! …Egyszóval örülök nagyon, hogy ráakadtam a Kisdedpadra Füzesgyarmaton, és gratulálok az egyesületnek 
is ezért a szuper találmányért!”

Mi pedig reméljük, hogy ez a csodálatos bútor sokáig fogja tudni betölteni rendeltetésszerű funkcióját mindenki megelégedésére!

Margaréta Családos Egyesület nevében: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde egyesületi elnök, tanácsnok

„Az élet szép és csodás dolgai közt időzők sosem unják meg az életet.”

Kedves Olvasó!



2 XXX. évfolyam 7.-8. szám · 2018. július-augusztus

 ÖnKOrmányzAti  híreK 
 Hunya Péter, a Megyei Közútkezelő megbízottja részt vett a jú-

niusi Képviselő-testületi ülésen, ahol beszámolt a Füzesgyarmatot 
érintő országos közutak állapotáról és a felújítások lehetőségeiről.

 Elfogadásra került a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. és a Füzes-
gyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló.

 Elfogadásra került a Füzesgyarmati Sport Klub 2017. évi be-
számolója.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Kuka Robotics Kft. helyi 
iparűzési adó túlfizetésével kapcsolatban részletfizetési megálla-
podást kötött.

 Elfogadásra került a tájékoztató az Állami Számvevőszék ál-
tal az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft., valamint a Füzes-
gyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. elle-
nőrzéséről.

 Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módo-
sítása történt meg. A költségvetési rendelet 2018. februári elfo-
gadása óta számos olyan bevételhez jutott az önkormányzatunk, 
illetve olyan kiadásaink is felmerültek, amelyek a rendelet megal-
kotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetőek. Ezeknek 
a tételeknek a beépítése történt meg.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete mű-
ködőképességének megőrzése, valamint kötelező feladatainak 
biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
pályázatot nyújt be települési önkormányzatok rendkívüli önkor-
mányzati támogatásra vonatkozó pályázati eljárás keretében.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányza-
ta a Társulási Megállapodás módosítását elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018 (IV. 26.) 
határozata alapján „Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díjat adomá-
nyozott kiemelkedő és lelkiismeretes munkájáért Kovácsné Csák Irma részére.

1991. július 01. napjától, azaz 27 éve áll munkaviszonyba Füzesgyarmat Város 
Polgármesteri Hivatalában. Elsősorban mint mérlegképes könyvelőt ismertünk 
meg személyében. Munkáját mindig kiváló szakmai színvonalon, megbízhatóan, 
lelkiismeretesen, pontosan végzi. A rábízott új feladatokat is igyekszik legjobb 
tudása szerint végrehajtani. Igaz, munkaterülete nem tartozik a népszerű te-
vékenységek közé, de ezt mindig szorgalommal és odaadással látja el. A helyi 
civil szervezetek számára is végez könyvelési faladatokat. Aktívan részt vesz a 
választási munkákban, mint jegyzőkönyvvezető. A műszaki csoport munkáját is 
nagyban segíti. Vezetőivel és munkatársaival szemben minden esetben tisz-
telettudó, türelmes, segítőkész magatartást tanúsít. Fiatalabb munkatársai a 
munkaterületén szerzett szakmai jártasságára, segítőkészségére mindig szá-
míthatnak. Közvetlen kollégái, vezetői minden esetben pontos, gyors munka-
végzést tapasztaltak részéről, aminek következtében köztiszteletnek örvend a 
munkahelyi kollektívában, s szélesebb szakmai körökben egyaránt.

Szívből gratulálunk a díjhoz, s további sok sikert kívánunk munkájához.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szociális és Humánügyek Bizottsága települési támogatáson belül is-
kolakezdési támogatást nyújt, minden Füzesgyarmaton élő óvodai nevelésben részt vevő gyermeknek, általános, középiskolai, valamint 
felsőfokú tanulmányokat - nappali tagozaton – folytató diákok részére:

- akinek a közös háztartásban élő családtagok egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a Füzesgyarmat Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 5/2005. (II.18.) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 12.§. (1) 
bekezdésében foglalt összeghatárt (62.700.-Ft-ot). Általános iskolai tanulmányokat folytató diák 6.000.-Ft, középiskolai tanulmányokat 
folytató diák részére 10.000.-Ft támogatás nyújtható.

- jövedelem mértékétől függetlenül, akire tekintettel a szülő magasabb összegű családi pótlékban részesül 10.000.-Ft támogatás 
nyújtható.

- 2018. évben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy iskolakezdési támogatás nyújtható jövedelemhatár nélkül 
minden füzesgyarmati lakos 

o   óvodai nevelésben részt vevő gyermek részére 2.000.-Ft
o   általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek részére 3.000.-Ft
o   középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 4.000.-Ft
o   nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató diák esetében 5.000.-Ft.

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (ügyfélfogadási 
időben) 2018. augusztus 01. napjától lehet kérni. A kérelem benyújtásának határideje 2018. szeptember 30. Ezt követően jogvesztővé válik.

A fenti támogatások egymással nem halmozhatóak, a jogosultság kizárólag egy támogatás tekintetébe állapítható meg. 
A benyújtott kérelmek leghamarabb 2018. augusztus 22. napján lesznek elbírálva.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, bizottság elnöke

„Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díj adományozása

FeLhíVáS
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Július közepén a Körös-Maros Nemzeti Park Sterbetz 
István Túzokvédelmi Látogatóközpontjában táborozó, az 
ország számos pontjáról érkező gyerekek keresték fel 
Füzesgyarmat látnivalóit. Első állomásuk a Tourinform 
Körös-Sárrét Iroda volt, ahol egy rövid tájékoztatót kap-
tak településünkről, illetve kis betekintést kaphattak az 
munkánkba, tevékenységünkbe. Tőkésné Gali Mónika 
irodaveztő az ismertetőjében elmondta, mennyi hasznos  
turisztikai információt szerezhetnek a Tourinform irodák-
ban és javasolta a gyerekeknek, hogy bármerre járnak 
Magyarországon mindig keressék fel a helyi Tourinform 
irodát, illetve ezt javasolják szüleiknek, barátaiknak, is-
merőseiknek is, hiszen ez egy olyan hely, ahol sok érdekes 
és autentikus információ áll rendelkezésükre hazánkról.  

A látogatás végén, minden résztvevő ajándékba kapott egy hűtő mágnest, melynek a gyerekek nagyon örültek. Útjukat a Füzesgyarmati 
Állatpark és Vadfarmon folytatták, meglátogatták a Galambos Hintókészítő Műhelyet, a Szitás Erzsébet Képtár Lázár Lajos Tűzoltóeszkö-
zök Gyűjteményt, a Füzesgyarmati Tájházat, és kirándulásuk zárásaként megtekintették a Füzesgyarmati Református Templomot. 

Tourinform Körös- Sárrét, Füzesgyarmat

A közvetlenül brüsszeli forrásból támogatott projekt 
Füzesgyarmat és Bors részvételével július 27-29. között 
került megrendezésre Romániában, Bors településen.

Az első napon a delegáció hivatalos fogadására és 
programegyeztető megbeszélésre került sor. A vendége-
ket Bátori Géza Bors Község polgármestere köszöntötte. 
Az egyeztetést követően román gasztronómiai bemuta-
tóra és kulturális programok megtekintésére volt a prog-
ram. Szombat délelőtt folyamán konferencia került meg-
rendezésre, ahol Tőkésné Gali Mónika a Tourinform Körös 
- Sárrét Iroda vezetője ismertette a pályázat részleteit és 
lehetőségeit. A nap fő témája az Európai Unió vívmányai, 
illetve Magyarország és Románia szakképzési rendszeré-
nek bemutatása volt. Előadók voltak: Winkler Gyula Euró-
pai Parlamenti képviselő, Nagy-Máté Enikő a Tamási Áron 
Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola igazgatója, vala-

mint Bacsa Zsolt a szeghalmi Szigeti Endre Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára. A konferencia fényét emelte, hogy meghívásunkat 
elfogadták Derzsi Ákos és Cseke Attila szenátorok. A résztvevők fórum keretein belül vitathatták meg a témákban elhangzottakat és 
tehettek fel kérdéseket az előadóknak.

Délután az Európai Pavilon keretein belül megvitatásra kerültek egy demokratikusabb unió létrehozásának módjai és bemutatásra 
kerültek a hagyományos és innovatív csatornák a polgárok részvételének növelése érdekében. Az előadást és fórumot Szabó Ödön 
parlamenti képviselő vezette, majd Bors település polgármestere, Bátori Géza Úr megnyitotta a roll plakátokból álló Európai Uniós 
kiállítást. A két település Európai Uniós fejlesztéseit Bors Község polgármestere és Mata Zoltán Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 
műszaki előadója mutatta be. A hivatalos programok mellett kulturális, kézműves, ifjúsági és családi programokon került megszólításra 

a családok minden tagja. A délután folyamán a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes is bemu-
tatta színvonalas produkcióját.

Vasárnap Bors és Nagyvárad Európai Unió által finanszírozott beruházásainak megte-
kintésére került sor. A késő délután folyamán fellépett a Füzesgyarmati Népdalkör, bemu-
tatásra kerültek Bors és Füzesgyarmat kézműves hagyományai a rendezvénytéren, ahol a 
látogatók és a település lakosai is kipróbálhatták a különböző technikákat. Az este folya-
mán a projektzáró megbeszélésen megállapítást nyert, hogy a pályázati célokat sikerült 
elérni, hiszen az Európai Unió vívmányai, a szakképzési rendszerek megismerése mellett 
a résztvevők személyesen láthatták az Európai Uniós források hatékony felhasználásának 
eredményeit, amelyek közvetlenül járulnak hozzá mindennapjaink életminőségének javu-
lásához. A vezetők megállapodtak a projekt jövőbeni folytatásáról.

Dévaványán táborozók ismerkedtek Füzesgyarmati értékekkel

temPUS testvérvárosi találkozó Borson
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Születések
Oláh Luca Norina 2018. 06. 23.
Takács Lejla 2018. 07. 23.
Szoboszlai Brigitta 2018. 07. 28. 

házasságkötések             Gratulálunk az ifjú Pároknak!
2018. 06. 08-án került sor Faránki Hajnalka és Jakucs Tibor házasságkötésére.
2018. 06. 15-én került sor Elek Réka és Nyakó Csaba házasságkötésére.
2018. 07. 14-én került sor Bernáth Orsolya és Tóth Károly házasságkötésére.
2018. 07. 20-án került sor Bogdán Ivett és Szabó István házasságkötésére.
2018. 07. 20-án került sor Nyíri Andrea és Hrabovszki János házasságkötésére.

A Margaréta Családos Egyesület, a Füzesgyarmati Polgár-
mesteri Hivatal és a budapesti Mindennapok Női Szemmel 
Egyesülettel karöltve az EFOP-1.2.9-17-00008 számú pályázat 
keretein belül „Édesanyák, mint társadalmunk alappillérei - 
Nők munkaerőpiaci reintegrációja Füzesgyarmaton” címmel 
Család és KarrierPont kialakítására nyert pályázatot. A helyi 
központ megnyitójára 2018. július 27-én került sor, ahol a 
konzorciumvezető egyesület elnöke elmondta, hogy ez nem 
kvázi „munkaközvetítőként” fog funkcionálni a CSAKPont, 
azonban a helyi és környező településen élő munkáltatókkal 
történő együttműködési megállapodás keretében kölcsönö-
sen fogja elősegíteni a központhoz forduló, elsősorban női 
munkavállalók atipikus foglalkoztatását. 

Emellett természetesen a képzések szervezése, illetve az 
ide forduló emberek mentálhigiénés és pszichológiai meg-
segítésének szervezése által hozzájárul ahhoz, hogy a mun-
ka világába visszatérő ügyfelek otthon, családjuk körében is, 
háztartásukban is kézzel fogható, előremutató és használ-

ható információkkal, tudásanyaggal a kezükben, kiegyensúlyozottabb állapotban térhessenek haza családjukhoz. 
A megnyitón köszöntő beszédet mondott, illetve előadást tartott Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke. Köszöntő 

beszédében megerősítette elnök asszony - Kovácsné Czeglédi Mária Tünde - által mondottakat, és kiemelte a központ jelentőségét a te-
kintetben is, hogy térségi szinten bevont települések lakosainak bevonása is meg fog történni a Margaréta Családos Egyesület részéről. 

Előadásában elsősorban arról beszélt, hogy a férfiak szerepe a családban, illetve a családanyák támogatása, társadalmi szerepválla-
lásuk fontossága mellett, hogyan lehet teljes, összehangolt és kiegyensúlyozott életet élni egy családban. Ő, mint 9 gyermeket nevelő, 
gondozó nevelőszülői hálózatban is dolgozó családapa beszámolója által hiteles személyként, első kézből kaptunk képet arról, hogy 
hogyan működik egy ilyen méretű család a hétköznapokban. Ezek után kerekasztal beszélgetésre került sor. 

A füzesgyarmati Család és KarrierPont hétfőn és kedden 13-17 óra között, szerdán 13-18 óráig vala-
mint csütörtökön és pénteken 8-12 óra közötti időszak alatt várja az érdeklődőket, munkaválla-
lókat és munkáltatókat, képzésre jelentkezőket a Füzesgyarmat, Klapka u. 34. szám alatti Civil 
Házban. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki együttműködő partnerink mellett a Város-
gazdálkodási Kft-nek, a Füzes-Viziónak, Németh Norbertnek, Nagyné Czeglédi Ildikónak, 
Nemes Zitának, Pozojevichné Marikának, minden kollégának és önkéntesnek, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy most ilyen szép környezetben nyithatjuk meg a CSAKPONT-ot.

Adam J. Jackson angol szerző tollából született a következő idézet, amelyet mot-
tóként választottunk: ”A sors nyújthatja segítő kezét és általában meg is teszi, de 
nekünk is ki kel venni a részünket belőle.” Ezt a segítő kezet nyújtjuk mi a hozzánk 
érkezőknek.

Margaréta Családos Egyesület nevében Antal Ágnes projektmenedzser

Augusztus 1. a Szoptatás Világnapja, és ezt követően egy héten át tart a Szoptatás Világhete, amelyről ma már 120 országban meg-
emlékeznek: az egészségügyi világszervezetek így kívánják felhívni a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára.

A szoptatás a legősibb és legnagyszerűbb módja az újszülött táplálásának, ez a szoros testi kapcsolat láthatatlan lelki köteléket, 
második köldökzsinórt teremt a baba és az anya között. Minden újszülöttnek igénye van az anya karjainak melegére, emlőjének táplá-
lékára, biztonságra, amit az édesanya jelenléte nyújt. A szoptatás mindhármat egyszerre elégíti ki. A szoptatás nem igényel semmiféle 
előkészítést, bármikor és bárhol hozzáférhető, így a legkényelmesebb az anyuka számára is. Legideálisabb az lenne, hogy 6 hónapos 
koráig minden csecsemő kizárólag anyatejet kapna, s a szoptatást egyéb táplálék bevezetése után is folytatná.

Ezúton szeretnénk köszönteni a füzesgyarmati várandósokat, édesanyákat és gyermekeiket a Szoptatás Világnapja alkalmából: Azo-
kat, akik szerettek volna szoptatni, de nem sikerült! Azokat, akiknek sikerült, de csak rövid 
ideig tartott! Azokat, akik 6 hónapos korig csak szoptattak! Azokat, akik 1 éves kor után is 
szoptatták gyermeküket!

Kívánunk minden várandós kismamának és már szoptatós anyukának meghitt, benső-
séges perceket, mikor kezükbe tartva szoptatják gyermeküket!

Köszöntőnket egy Gorkij idézettel szeretnénk 
zárni:

„Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
és emlőin nevelkedik az egész világ.”

Védőnők

Kedves Várandósok, Édesanyák és Gyermekeik!

Család és KarrierPont nyílt Füzesgyarmaton
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Kedves 
Vendégeink!

Fürdőnk ebben az 
évben is részt vesz Az 
Év Fürdője szavazáson. A 
termalfurdo.hu már har-

madik alkalommal szervez közönségszavazást, amely-
nek keretein belül Magyarország legjobb fürdőit kere-
si. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő az Év Feltörekvő 
Fürdője 2018 kategóriába került. A játék időtartama: 
2018. június 1-től - augusztus 31-ig. A verseny győzte-
sei nagy értékű média megjelenést kapnak, valamint 
a szavazók között is értékes nyereményeket sorsolnak 
ki. Fürdőnk a szavazatot beküldők között 3 db 10 alkal-
mas bérletet sorsol ki.

Szavazni a www.azevfurdoje.hu honlapon lehet.
Kérjük kedves vendégeinket, a füzesgyarmati la-

kosokat, segítsék strandunkat egy szavazattal ahhoz, 
hogy eredményesen szerepelhessünk ezen a verse-
nyen!

Mindenkit szeretettel várunk!

Év Fürdője szavazás
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A gondnokság intézményéről hazánkban már az 1877. évi XX. törvénycikk is rendelkezett, a jogszabály a Bíróság felelősségkörébe utalta a rászorulók gondnokság alá he-

lyezésének feladatát, és konkrétan meghatározta az akkori gondnok fogalmát.

Magyarországon a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény biztosította a gondnokság alá helyezés jogi kereteit. Jelenleg a jogi hátteret a 2014. március 15. napjától 

hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) adja.

Minden esetben a Bíróság határoz arról orvosi szakvélemény és személyes meghallgatás alapján, hogy az érintett személy beszámítási képessége hatással van –e az 

ügyeinek megfelelő intézéseire.

Gondnokság alá azokat a személyeket helyezi a Bíróság, akik 18. életévüket betöltik, és akiknek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következ-

tében - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt nem képesek önállóan, érdekeiknek megfelelően döntéseket hozni. Gondnokság alá 

helyezés iránti pert a Gyámhivatal csak akkor indít, ha a gondnokság alá helyezendő nagykorú személynek nincs együtt élő házastársa, valamint élettársa, egyenesági rokona, 

testvére, vagy egyikük sem kíván pert indítani.

Az Új Ptk. lehetőséget biztosít arra, hogy a cselekvőképesség korlátozása nélkül, a segítségre szoruló nagykorú személy számára, az egyes ügyei intézéséhez, döntései 

meghozatalához (belátási képességeinek kisebb mértékű csökkenése miatt) kérelmére támogató kirendeléséről határozhat a Gyámhivatal.

A támogatott döntéshozatalnak az érintettek szempontjából az egyik legelőremutatóbb funkciója, hogy a támogató a támogatott személy kérésére a támogatott sze-

méllyel egyeztethet, a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor jelen lehet, a támogatott személy számára szükséges tájékoztatás megadásával a támogatott 

személy jognyilatkozatának megtételét elősegítheti, és a támogatott személy döntésének meghozatalához segítséget nyújthat, valamint a döntése meghozatalában személyes 

jelenlétével közreműködhet. 

Akit a Bíróság cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, annak részére a Gyámhivatal gondnokot rendel.

Gondnok minden nagykorú cselekvőképes személy lehet, aki a tisztséget vállalja. Az arra alkalmas személyek közül, elsősorban a szülőket, más hozzátartozókat előnyben 

kell részesíteni. Ha a családból nincs lehetőség gondnokot rendelni, akkor pedig a gondnokolt részére hivatásos gondnok kirendelésére kerül sor.

A gondnok feladata a gondnokolt törvényes képviselete és a vagyonának kezelése, esetlegesen annak gondozása (hozzátartozó gondnok). A gondnok tevékenységéről 

évente köteles az illetékes Gyámhivatalnak beszámolni.

A megyében jelenleg 45 hivatásos gondnok 1377 fő cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett gondnokolt, személyi- és va-
gyoni jogainak megfelelő érdekvédelmét látja el. 

A Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területén több bentlakásos szociális intézmény is működik, ezért a lakosságszámhoz viszonyítva viszonylag magas a gondno-
koltak száma. Jelenleg 7 fő hivatásos gondnok működik járásunkban, és a hozzátartozókkal együtt 424 fő gondnokolt személy érdekvédelmét biztosítják.

Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető

A gondnokság, a gondnokoltak helyzete a Szeghalmi Járásban

 SzeGhALmi JáráSi  hiVAtAL hírei  

mentori és tanácsadói szolgáltatások a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés megvatlósulásáért

A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának a GINOP 5.1.1, a GINOP 5.2.1, a GINOP 6.1.1, a TOP 5.1.1 és a TOP 5.1.2 munkaerő-piaci 

programok keretében lehetősége nyílt az álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek növelésére a szolgáltatások és támogatások komplex, egymásra épülő működtetésével, a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével.

A Kormány azzal a céllal indította a munkaerő-piaci programokat, hogy javítson az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatha-

tóságán, támogassa a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket, valamint elősegítse a versenyszférába való átlépésüket.

A programokban nyújtható mentori és tanácsadói szolgáltatásokat azoknak a hátrányos helyzetű, aktív korú, nem foglalkoztatott és nem megváltozott munkaképességű 

személyeknek nyújtható, akiknek munkavállalói illetve tanulási pályájuk többször megszakadt és nem motiváltak az álláskeresésben sem. Elkallódásuknak, lemorzsolódá-

suknak még akkor is komoly kockázata van, ha elindíthatók a munkaerő-piaci (re)integráció útján, ezért munkaerő-piaci integrációjuk csak mentor vagy tanácsadó közremű-

ködésével, személyre szabott tanácsadással és személyes segítségnyújtással biztosítható. Rendelkeznek továbbá az elhelyezkedést, munkaerő-piaci integrációt célzó egyéni 

tervvel, amely lehet egyéni fejlesztési terv, illetve a foglalkoztatási osztállyal kötött együttműködési megállapodás, egyéni program, amely rögzíti az elhelyezkedés érdekében 

megteendő lépéseket /képzésben, szolgáltatásban való részvételt/.

A mentor és tanácsadó egy személyes segítő szolgáltatás keretében végzi a tevékenységét. Segítséget nyújt az egyéni terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadá-

lyainak elhárításától, szolgáltatások /képzések, támogatások/ igénybevételéről és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől a munkahelykeresésen 

keresztül az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig. A segített személy végigkísérése a mun-

kaerő-piaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni terv megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában 

és fenntartásában.

A munkaerő-piaci tanácsadó fő feladata, hogy tájékoztassa az álláskeresőt a meglévő munkaerő-piaci helyzetről, valamint a felmerülő munkalehetőségekről. Tájékoz-

tatást ad álláskereső fiataloknak, alkalmazásban állóknak, az álláskeresőknek a jogairól és kötelezettségeiről, a foglalkoztatási osztály vagy a humánerőforrás – szervezet 

szolgáltatásairól, működéséről, a munkajogi lehetőségekről. információt nyújt az állás-, továbbtanulási- és képzési lehetőségekről. Állásajánlatokat továbbít, munkáltatói 

megkeresés alapján munkaerőt keres a felajánlott álláslehetőségekre a rendelkezésére álló ügyfélkörből.

A munkaerő-piaci mentor munkájának célja, hogy az ügyfél:

- képessé váljon arra, hogy az egyéni tervben meghatározott lépéseket megtegye,

- hozzájusson a munkaerő-piaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában és megvalósításá-

ban együttműködő és motivált legyen,

- munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, infor-

mációkat, felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel,

- aktívvá váljon az álláskeresésben, 

-  képessé váljon az önálló munkába állásra,

- megtalálja számára megfelelő munkahelyet,

- a megfelelő munkahely megtalálása illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét,
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tájékoztató a külföldre utazáshoz szükséges okmányokról

A nyár beköszöntével eljött a külföldi vakációk ideje. Indulás előtt érdemes azonban néhány dolognak pontosan utána nézni, megtenni a szükséges előkészületeket. 

Az úti cél kiválasztását követően mindenképp győződjünk meg arról, hogy az adott országba milyen típusú okmánnyal utazhatunk be, érvényes e még a meglévő okmá-

nyunk, illetve szükség van e vízumra az adott ország tekintetében. A tájékozódásban segítséget nyújt a http://konzuliszolgalat.kormany.hu weboldal. Az utazáshoz – a célállo-

más függvényében – az alábbi ÉRVÉNYES dokumentumok valamelyikével rendelkezni kell.

Úti okmányok: • Személyi igazolvány 

• Ideiglenes személyi igazolvány (ORSZÁGFÜGGŐ! pl. Romániába nem utazhatunk vele)

• Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány (ORSZÁGFÜGGŐ!)  • Magánútlevél

A Kormányablakban a vakáció időszakában gyakran érdeklődnek az ügyfelek az útlevél kiállításának idejéről, a „sürgősségi”  eljárások fajtáiról, díjairól.

Magánútlevél igényelhető rendes eljárásban, soron kívül, sürgősséggel, valamint azonnali eljárásban.

A rendes eljárásban (ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 napon belül, egyéb esetben 20 napon belül) kiállított magánútlevél és a má-
sodik magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen: az ország bármelyik járási hivatalánál, az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél.

A soron kívül (7 napon belül) a sürgősséggel (3 napon belül) valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti 

kérelem (sürgősségi vagy azonnali eljárás esetén az okmány kiállításának ügyintézési határideje a kérelem benyújtásának napján kezdődik). Benyújtható személyesen: az or-

szág bármelyik járási hivatalánál, az általános hatáskörű útlevélhatóságnál. Az azonnali vagy sürgősségi eljárás keretében történő magánútlevél kiállítása esetén a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Xiii. Kerületi hivatala Központi Okmányirodai Főosztálya (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.) az átvétel helyszíne.

eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege a 65 év alatti kérelmező esetén:
Az eljárás illetéke alapesetben:7.500 Ft illeték 5 éves érvényességi idő esetén,14.000 Ft illeték 10 éves érvényességi idő esetén.

• Az eljárás illetéke soron kívüli útlevél igénylés esetén (7 napos ügyintézési határidővel): alapilleték (7.500 vagy 14.000 Ft) és 19.000 Ft pótdíj.

• Az eljárás illetéke sürgősségi útlevél igénylés esetén (3 napos ügyintézési határidővel): alapilleték (7.500 vagy 14.000 Ft) és 29.000 Ft pótdíj.

• Az eljárás illetéke azonnali útlevél igénylés esetén (24 órás ügyintézési határidővel): alapilleték (7.500 vagy 14.000 Ft) és 39.000 Ft pótdíj.

Az eljárási illeték összege a 65 éven felüli kérelmező esetén:
• Az eljárás illetéke alapesetben: illetékmentes.

A Szeghalmi Foglalkoztatási Paktum a TOP 5.1.2-15-BS1-2016-00006 program keretében jött létre és indult el a szeghalmi járás foglalkoztatási helyzetének javítása érdeké-

ben. 2017. júliusában a Békés Megyei Kormányhivatal, Szeghalom Város Önkormányzata és a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 12 partnerrel együtt 

megállapodást írt alá a szeghalmi járás foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. Ez év áprilisában indult el a program, melynek koordinálását Szeghalmon a Tildy utca 

13. szám alatt, a Vállalkozói Központban működő paktumiroda látja el, Farkas Zoltán vezetésével.  Emellett a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Szeghalom, 

Bocskai u. 8.) 1 fő ügyintéző és 1 fő tanácsadó is fogadja az érdeklődő álláskeresőket és a foglalkoztatókat. 

A járási foglalkoztatási paktum stratégiai célja az álláskeresők, munkavállalók és munkaadók részére kölcsönösen előnyös foglalkoztatási helyzet kialakítása. A tanácsadó 

az álláskeresők és a munkavállalók számára személyre szabott szolgáltatások biztosításával segíti elő a megfelelő munkaerőpiaci összhang megteremtését. Ide tartozik az 

egészségügyi állapot, a munkavégzéshez kapcsolódó ismeretek, kompetenciák és készségek fejlesztése. A program biztosítja a munkavállalók számára, hogy ismereteiknek, 

tapasztalataiknak és képességeiknek megfelelő munkahelyen, motivációjukat biztosító környezetben dolgozhassanak. 

A program teljesülésével megfelelő munkavállalási kompetenciákkal felruházott munkaerő áll majd a munkaadók rendelkezésére.  A munkavállalók foglalkoztatásához 

a program támogatást is biztosít. 

A szeghalmi járásban élők és gazdálkodók keressék bizalommal a PAKTUM IRODÁNKAT Szeghalom, Tildy u. 13. szám alatt, valamint a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoz-

tatási Osztályát a Szeghalom, Bocskai u. 8. szám alatt.

Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető

- munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni.

A mentori és tanácsadói szolgáltatásokkal a végső cél természetesen az, hogy a munkaerő- programokba bevont személyek egyrészt ne morzsolódjanak le, másrészt 

olyan személyre szabott szolgáltatásokat és támogatásokat kapjanak, amellyel sikeresen visszatérhetnek az elsődleges munkaerő-piacra és ott hosszútávon megmaradjanak, 

ezáltal sikeres munkavállalókká váljanak!

Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető

Paktum a foglalkoztatottságért

Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és földhasználókat, hogy 2018. június 1-től kezdődően a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának munkatársai általános határ-

szemlét tartanak a járás illetékességi területére vonatkozóan, kiemelten Körösladány település külterületi és zártkerti ingatlanjainak vonatkozásában.

A határszemle tárgya:   - a termőföldeken a hasznosítási kötelezettség, mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség ellenőrzése,

- a földrészletek ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott és a természetben megtalálható állapotának összevetése,

- engedély nélküli más célra hasznosított termőföldek felderítése,

- újrahasznosítást igénylő területek felderítése, - földutak, csatornák, árkok általános állapotának felderítése,

- a határszemlével párhuzamosan 2018. július 1-től a parlagfűvel fertőzött területek felderítése.

Mindezek kapcsán felhívjuk a gazdálkodók, földhasználók és földtulajdonosok figyelmét a hasznosítási kötelezettség fontosságára, amely szerint a földhasználó minden-

kor köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények 

megtelepedését és terjedését megakadályozni. 

Különösen fontos ez a sokak életét megnehezítő, kiemelten allergén parlagfű irtása kapcsán. 

Környezetünk rendezettsége, a pollenkoncentráció csökkentése és a jogszabálykövetés végett a fentiekre kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet!

Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető

tájékoztatás határszemle ellenőrzésről
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Az allergia az emberi szervezet túlzott reakciója, valamely - egyébként veszélytelen - anyaggal szemben, amely által jelentősen romlik az allergiás beteg életminősége. 

Az allergia több forrásból is kialakulhat. Gyakori az ételallergia, amely során az ételekben/italokban (pl. tehéntej) található allergén anyagok okoznak kellemetlen tünete-

ket, illetve gyakori allergia típus a háziállatok szőre által kialakuló érzékenység is.  Mindemellett közel kétmillió ember pollenallergiás Magyarországon, amely az össznépesség 

tekintetében hatalmas számot jelent. 

Sajnos az allergia más fajtáival ellentétben, pollenallergia esetén nem lehet elkerülni az allergiás reakciót kiváltó anyaggal való találkozást, hiszen a szezon során a növé-

nyi pollen végig jelen van a levegőben.  A pollenallergia jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, kezelésével csupán a tünetei enyhíthetőek. A tünetek kezelése 

az allergiások számára jelentős anyagi ráfordítást igényel, továbbá többlet terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre.

Ezért különösen fontos az allergén növények terjedésének a megakadályozása, hiszen ez által csökkenthető a levegő allergén pollentartalma. Kiemelt figyelmet kell 

szentelni a legjelentősebb allergén növénynek, a parlagfűnek az irtására.

Ezért felhívjuk a földtulajdonosok, földhasználók figyelmét a parlagfű elleni védekezés fontosságára.

Segítsük az allergiások életét, tegyünk azért, hogy a levegő pollen koncentrációja alacsonyabb legyen, ezáltal enyhítve az allergiások tüneteit.  

A Járási Hivatalok Földhivatali Osztályai július 1-től ellenőrzik a parlagfű elleni védekezés eredményességét. Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető

tegyünk a parlagfű allergia ellen, segítsünk megkönnyíteni a pollenallergiások életét

Bár a technika fejlődése megállíthatatlan, és számos előnye van, korlátlan használata rendkívül káros hatással lehet a gyermekekre nézve. Az olyan kézi eszközök, mint a mobil-

telefon, a tablet és az elektronikus játékok használata ugyanis ugrásszerűen megnövekedett körükben. A mobileszközök megjelenésével és terjedésével a kisgyermekek mind több és 

több időt töltenek különböző képernyők előtt, aminek túlzott használata igen káros hatással lehet az egészséges fejlődésükre nézve. 

Megfigyelhető, hogy az egészen kis gyermekek is rajongnak az okostelefonok, tabletek hívogató, csillogó képernyőjéért, amit a szülők ki is használnak és egyfajta gyereknyugtató-

ként, bébiszitterként használják. Ha a kicsi hisztizik vagy ha unatkozik, ott van az okostelefon. Ennek az eszköznek a hatására – mint egy varázsütésre – elmúlik a hangzavar, a gyermek 

megbabonázva bámul a képernyőre. A technika fejlődésével már szinte minden szülő rendelkezik valamilyen elektronikus eszközzel, így a gyermekeik már igen korai korban hozzá is 

juthatnak ezekhez. Külön alkalmazások készülnek a kifejezetten írni, olvasni még nem tudó gyerekek számára. A szülők azonban nincsenek tisztában azzal, hogy ezeknek a készülékek-

nek a túlzott igénybevétele nem várt következményekkel járhat. 

Számos kutatást végeztek a szakemberek azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek naponta mennyi időt töltenek kedvenc kütyüik (mobiltelefonok, tabletek, hordozható elektronikus 

játékok) társaságában. Az álláspontjuk az, hogy 0 – 2 éves korú gyermekeknek egyáltalán nem szabadna időt tölteniük ezekkel az eszközökkel. A 3- 5 éveseknek napi maximum egy 

óra lenne javasolt, míg a 6-18 éveseknek napi két óra számítógép és mobileszköz használat lenne ajánlatos. Ehhez képest a gyerekek négyszer – ötször több időt töltenek a kedvenc 

eszközeik társaságában. 

Kimutatták, hogy a technika túl fiatalon elkezdett használata - televízió, mobiltelefon, internet - összefüggésbe hozható a gyermekek figyelemhiányával. Továbbá a csökkent tanu-

lási képesség és a túlzott mozgékonyság, vagyis a hiperaktivitás esetén is szerepet játszhat. Háttérbe szorítja a gyerekek mozgásra való igényét, ami késleltetett fejlődést eredményez-

het. Az iskolába kerülő gyermekek közül igen sokakat érint a megkésett fejlettség problémája, ami negatív hatással van az írás és olvasás tanulására, ami meghatározza a tanulmányi 

teljesítményt. Emellett érdemes megemlíteni azt is, hogy a gyermekek gyakran fáradtak az iskolában, nem pihenik ki magukat, mivel még este, elalvás előtt is a játékaikkal vannak 

elfoglalva, és nehezen sikerül abbahagyniuk. Sok szülő nem korlátozza őket ebben a tevékenységükben, így éjszakába nyúlóan képesek játszani – és nem csak hétvégén, szünetekben 

– hanem iskolai időszakban is. Az alváshiány pedig teljesítményromláshoz vezethet. 

Ezen eszközök túlzott használatával összefüggésbe hozható számos mentális betegség kialakulása is, mint például a gyermekkori depresszió, szorongás, kötődési zavar, figyelem-

zavar, pszichózis és egyéb magatartási problémák. 

Egyes videojátékok hatására agresszívabbakká válhatnak a gyermekek, ami szintén káros hatással van rájuk nézve. Kevésbé toleránsabbak kortársaikkal, egy – egy problémát 

erőszakosan próbálnak megoldani. 

Több alkalmazás olyan hirdetést tartalmaz, amely a Facebook és a Twitter használatára ösztönöz, holott sok szülő ellenzi, hogy gyerekük rászokjon a közösségi oldalak használatára 

és ott bizalmas információkat osszon meg magáról. Lehet rajta ismerkedni, chatelni, fényképeket, videókat feltölteni és megosztani, kapcsolatot tartani barátainkkal. A mai információ-

dömpingben sokan úgy érzik, azt gondolják, hogy a virtuális térben való állandó jelenlét szükséges ahhoz, hogy ne maradjanak le semmiről se. A világ legnépszerűbb közösségi oldala 

a Facebook. Erre a közösségi oldalra 13 éves kor alatt nem lehet regisztrálni. Ennek ellenére több olyan adatlapot is találhatunk, amelyek ezen életkor alatt találhatóak. A gyerekek 

kihasználják, hogy a beléptető rendszer nem ellenőrzi valós életkorunkat, és egy kis csalással idősebnek adják ki magukat. Találkozhatunk olyan szülőkkel is, akik újszülött gyermeke-

iknek csinálnak profilt. Fontos annak tudatosítása minden korosztály részére, hogy a közösségi oldalak felelőtlen használata számos veszélyforrás lehet. 

Azok a tinédzserek, akik az internetet olyan sokat használják, hogy az mindennapi tevékenységük elvégzését és a döntéshozási képességüket is megzavarja, már internetfüggővé 

válhattak. 

A fentieket figyelembe véve néhány hasznos tanács szülőknek, mit tehetnek, hogy az internethasználat ne váljon a gyermekeiknél szenvedéllyé: 

• Mutassanak meg különböző alternatívákat gyermekeiknek a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban.

• Időkorlátot kell szabni az internetezésnek.

• A számítógép a lakás olyan helyiségében legyen elhelyezve, ahol könnyen ellenőrizhető. 

• Kiemelten fontos a szűrőprogramok alkalmazása, aminek segítségével keretek közé terelhető a gyerekek játék - és internet szenvedélye, valamint szűrhetővé válnak az elérhető tartalmak.

Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető

Okostelefonok, tabletek és az internet káros hatásai gyermekeink fejlődésére

• Az eljárás illetéke soron kívüli útlevél igénylés esetén (7 napos ügyintézési határidővel): illetékmentes, de a soron kívüli kiállítás pótdíja 19.000 Ft.

• Az eljárás illetéke sürgősségi útlevél igénylés esetén (3 napos ügyintézési határidővel): illetékmentes, de a sürgősségi kiállítás pótdíja 29.000 Ft.

• Az eljárás illetéke azonnali útlevél igénylés esetén (24 órás ügyintézési határidővel): illetékmentes, de az azonnali kiállítás pótdíja 39.000 Ft.

eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 14 éven aluli kérelmező esetén:
• Az eljárás illetéke alapesetben: 2.500 Ft.

• Saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1.250 forint.

• Saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint.

Az érvényes úti okmányok rendelkezésre állása mellett érdemes megfontolni az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylését, illetve utasbiztosítás megkötését.

Détárné Molnár Andrea sk., hivatalvezető
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A Füzesgyarmati Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub har-
madik alkalommal rendezte meg 2018. július 28-án (szomba-
ton) 9 órától a Hagyományos Falusi Lakodalmi rendezvényét. 
A rendezvény a határokon átnyúló baráti kapcsolat további 
megerősítése és lakodalmi hagyományaink bemutatására irá-
nyul. A hagyományok bemutatásában nagy szerepet vállalt a 
hagyományt ápoló és megőrző nagyzerindi Ibolya Néptánc- 
csoport, hiszen a lakodalmi hagyomány bemutatásában, az 
ottani népviseletet, hagyományos táncait és hangulatát ők 
tudták hűen előadni. A tánccsoport tagjai alkották hagyo-
mányőrző lakodalmunkban a menyasszony szerepét, név sze-
rint: Seres Eszter, a vőlegényt: Gál Levente, a tánccsoport többi 

tagja a koszorúslányok és koszorúslegények voltak. Szeretném megköszönni ifj. Szilágyi András koreográfus és Kiss Csilla Annamária 
vezetőnek, hogy elfogadták meghívásunkat. A rendezvény három helyszínen zajlott. A Családsegítő volt a fiús ház, a Tájház a lányos ház 
és a Városétkeztetés a lakodalmi ebéd és a mulatozás helyszíne. Hagyományok szerint lakodalmi utcai zenész menettel közelítettük 
meg a helyszíneket. Rendezvényünkön a helyi civil szervezetek is részt vettek: Margaréta Családos Egyesület, Nők Egyesülete, Csánki 
Dezső Helytörténeti Egyesület. Baráti meghívott klubok: Nagyzerindi Ibolya Tánccsoport, Szeghalom, Dévaványa, Vésztő 2 egyesülete, 
Bélmegyer 2 egyesülete, Bucsa, Körösladány, Ecsegfalva és a helyi „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub, valamint meghívott vendégek. 
Szeretném megköszönni Adamik István vőfély lelkiismeretes, színvonalas munkáját. Sánta Zoltán, kis vőfély közreműködését, Szabó 
Lászlóné fiatalok jelképes házassági esketését, valamint Török Hajnalka Tünde színvonalas előadói műsorát. Kádár Ferenc, Gódi Atti-
la, Pocsai Balázs, Horváth Sándor szórakoztató zenei szolgáltatását. Itt szeretném megköszönni rendezvényünk anyagi támogatóinak 
hozzájárulását: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Bere Károly Polgármester Úr, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének Szociális és Humánügyek Bizottságának. Szeretnék köszönetet mondani Kovácsné Czeglédi Mária Tündének, hogy elvállalta 
a rendezvényünk fővédnökségét és támogatását. Szeretném megköszönni a Füzesgyarmati Hati Cukrászatnak, Tóth Lajos Gyuláné és 
férjének Lajosnak, hogy rendezvényünkre elkészítették és felajánlották a gyönyörű és finom lakodalmi tortát. Szabó Lászlóné Erzsike 
és Szabó László rendezvényünk támogatóit. Köszönetet szeretnék mondani a Városétkeztetés dolgozóinak, hogy számunkra 193 főre 
elkészítették a finom lakodalmi ebédet. A nálunk vendégeskedő nagyzerindi Ibolya Tánccsoport tagjai a lakodalmi rendezvény után a 
Kastélypark Fürdő panziójában töltöttek egy vendég éjszakát, így lehetőségük volt, hogy pihenjenek, és kipróbálják fürdőnk gyógyvizét. 
Másnap délután teli élményekkel, kipihenve, megköszönve a szívélyes ellátást és fogadtatást indultak haza. Nagyon szeretném megkö-
szönni az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub minden tagjának a régi hagyományos házi készítésű lakodalmi süteményeket, valamint a 
munkájukat, ezzel is hozzá járulva a rendezvény sikeréhez. Lakatos Sándor Nyugdíjas Klub vezető

Beszámoló a harmadik hagyományőrző Falusi Lakodalomról

2018. június 23-án a Fü-
zesgyarmati Foltvarró Cso-
port közös varrást szerve-

zett a Közösségi Központban. A programra ellátogatók betekintést nyerhettek a varrás 
rejtelmeibe, valamint maguk is elsajátíthatták a kézi varrás alapvető technikáit. Egyszerű-
en, viszonylag rövid idő alatt elkészíthető tárgyakat alkothattak. A csoport tagjai négyféle 
tárgy varrását kínálták fel az odalátogatóknak. Lehetett tűpárnát, kulcstartót, kosárkát és 
macit is varrni. Előre előkészített alapanyagokkal, felkészülten várták az alkotni vágyókat. 
A programon gyerekek és felnőttek is részt vettek, mindenki megtalálta a képességé-
nek és érdeklődésének megfelelő tárgyat, amelyet a tagok útmutatásával, segítségével 
készíthetett el. A résztvevők kellemesen eltöltött néhány órával és egy általuk készített 
dísztárggyal gazdagodhattak. Gulyás Csabáné

Közös varrás

A 25 éves Füzesgyarmati Nők Egyesülete egy fergeteges operett esttel ün-
nepelte ezt a szép kerek évfordulót. Az est folyamán felléptek a Budapes-
ti Operettszínház művészei Lévai Enikő és a füzesgyarmati Barkóczi Sándor. 
Számos remek fotó is készült az alkalomról, amelyeket ezúton is szeretnénk 
megköszönni a Budapesti Operettszínház fotósának: Amikobea-nak.

A Füzesgyarmati Nők Egyesülete 2018. 06. 25-én a szokásos hétfő délutá-
ni összejövetelét rendhagyó módon és helyszínen - egy kellemes kemencés 
kalácssütéssel egybekötve - tartotta meg. Hárman háromféleképpen készítet-
ték a kalácstésztát, a végeredmény azonban döntetlen, mindegyik nyertes, és 
isteni finom lett. Szinte azon melegében el is fogyott, mert mire kisült, szép 
számmal összegyűltünk. Remek csapatmunka volt, és tanulhattunk egymástól.

Füzesgyarmati nők egyesülete hírei
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Csánki Dezső helytörténeti egyesület hírei

mazsorettek záróbemutatója

Június 28-án vendégünk volt Dr. Pikó Eszter nyugállomá-
nyú háziorvos, aki nagy örömmel jött közénk. Egykori kortár-
sai úgy mondják: „Könyvvel a kezében született!” Amikor csak 
tehette olvasott. Már gyermekkorában eldöntötte, hogy orvos 
lesz, mert látta a gyógyító asszonyok áldásos tevékenységét, s 
az emberek gyógyítását élethivatásnak tekintette. Végzősként 
Sátoraljaújhelyre került körzeti orvosnak, de szíve vágya volt, 
hogy egyszer Füzesgyarmatra kerüljön és földijei gyógyítását 
végezze. Erre 40 éves korában vállalkozott, akkorra szakmai és 
gyakorlati tapasztalatait megszerezve bátran vállalta a meg-
mérettetést. Sárospatakon több alkalommal került orvosként 

nehéz helyzetbe. Egyik alkalommal egy katonatiszt felesége orvosi műhiba miatt meghalt, ezért a férj le akarta őt lőni. A végzetes hibát 
egy idős orvos követte el. Ha nem lépnek közbe, talán meg is tette volna. Erről abban a pillanatban nem is tudott, csak utólag. Félelme-
tes helyzet volt számára, amikor a börtönbe hívták éjszaka egy beteg rabhoz. Az őrök vigyáztak rá, de ahogy átvonult a börtön udvarán, 
a sötétben a reflektor követte őt. Félelmetes érzés a vak sötétben egy reflektor követő, vakító fényében vonulni.

Emlékezetes élménye volt, amikor egy kamu hívás miatt a roma telepre kellett kimennie egyedül. Közben roma fiatalokkal találko-
zott, de szerencsére egyik felismerte őt, így megnyugodott. Az éjszakai életben, sötétben nagyon félelmetes élmény volt. Az anyai, apai 
családban nagyon sok szeretetet kapott testvéreivel. Az életre nevelték, ő is ugyanúgy kivette a munkából a részét, mint a többiek. Ha 
kellett, hajnali négykor már legeltette az állatokat a tarlón. Nagyon sok élettapasztalatot szerzett ebből az időszakból, melyek nem csak 
a mindennapi munkában, hanem a szülőhelyhez való kötődést is elmélyítette. Amikor már tehette, beutazta a világ sok jeles helyét, 
de olyan élményt, amit gyermekkorában a Macsári nagymamával volt alkalma átélni, sehol nem múlták felül. A nagymama egyik alka-
lommal kint a tanyán, a szalmakazal tetején ágyazott meg kettőjüknek. A létrát persze felhúzta maguk után. Azt az éjszakát nem felejti 
el soha, amit az augusztusi csillaghullás látványa keltett benne. Ez életében mindig jelen van. Legközelebb folytatjuk a beszélgetést.

. Ibrányi János elnök

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes 22. tanévében, négy korcsoportban, 34 gyermek vett részt az oktatásban, óvodástól – egyetemis-
tákig. A Gyémánt Minősítésű Napsugár, a Kiemelt Arany Okleveles Százszorszép, az Arany érmes Csillagfürt és a Mini csoportok mutatták 
be koreográfiáikat a jelenlévőknek.

Köszöntöttük és megajándékoztuk az érettségiző Szőke Fannit. 5 éves kitartásáért és szorgalmáért jubileumi serleget vehetett át 
Bánsághy Gréta Inez, Báthori Petra, Budai Martina és Somogyi Jázmin. 15 éves kitartásáért, kiemelkedő művészeti tevékenységéért, a 
mazsorett népszerűsítéséért, Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért, a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Díszoklevéllel és arany me- 
dállal köszönte meg Kocsán Kitti Anikó munkáját. Várkonyi Imre – díjban részesült Kovács Laura Mária. Az Aggott Noémi – Emlékdíjat 
Túri Judit nyerte el. Elbúcsúztattuk a Napsugár csoport négy meghatározó egyéniségét, Éri Alexandrát, Korcsok Klárát, Kovács Laura Má-
riát és Pálfi Lizát. Megköszöntük szüleik önzetlen segítségét. Az idén is rendkívül sikeres tanévet zártunk, amelyhez szívből gratulálunk. 
Köszönjük szépen a támogatást.

A Csillagfürt csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy Lara Ágnes, Budai Martina, Czibi Erzsébet, Nagy Ildikó, Somogyi Jázmin, 
Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vigh Bianka és Vigh Dorina.  V. SZOLNOK OPEN ORSZÁGOS MAZSORETT VERSENY: Pom-pon kategória: I. 
helyezés, XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál TÁNCMINŐSÍTŐ VERSENY – OROSHÁZA: Pom-pon kategória: Ezüst Minősítés. Százszorszép 
csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre - Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes 
és Szabó Réka Anna. XI. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztivál: Pom-pon kategória: ARANY OKLEVÉL + MOSOLY DÍJ, SUBOTICA 
GRAND PRIX 2018. – Szabadka: Pom-pon koreográfia: NEMZETKÖZI ARANY MINŐSÍTÉS, Botos koreográfia: NEMZETKÖZI EZÜST MINŐSÍTÉS. 
Napsugár csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni és Túri Judit. V. SZOL-
NOK OPEN ORSZÁGOS MAZSORETT VERSENY: Bot kategória: I. helyezés, Pom-pon kategória: I. helyezés, XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál 
TÁNCMINŐSÍTŐ VERSENY – OROSHÁZA: Bot kategória: Ezüst Minősítés, Pom-pon kategória: Ezüst Minősítés, VI. Újfehértói Országos Ma-
zsorett Fesztivál: Pom- pon kategória – Kiemelt Arany Oklevél, A legjobb pom-ponos koreográfia díja: Macskinné Pór Erzsébet, SUBOTICA 
GRAND PRIX 2018. – Szabadka: Pom-pon koreográfia: NEMZETKÖZI EZÜST MINŐSÍTÉS, Botos koreográfia: NEMZETKÖZI EZÜST MINŐSÍTÉS. 
Túri Judit - V. SZOLNOK OPEN ORSZÁGOS MAZSORETT VERSENY: Szóló kategória: III. helyezés, XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál TÁNCMINŐ-
SÍTŐ VERSENY – OROSHÁZA: EZÜST MINŐSÍTÉS.

Az elismeréseket, díjakat és ajándékokat Bere Károly 
polgármester úr, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok 
asszony, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszony és Ag-
gott Péterné adta át. A Nyári Mazsorett Tábor újabb fejlődé-
si lehetőséget nyújtott a résztvevők számára, megalapozva a 
következő versenyévad anyagát. A Napsugár és Százszorszép 
csoportokkal július végén felléptünk Borson, a Tempus Test-
vérvárosi Találkozón.

A tanfolyam szeptemberben folytatódik, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető
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Július 8-a emlékezetes marad a városunk lakóinak, 
akik felekezeti és világnézeti különbség nélkül eljöttek az 
unitáriusok búcsújára. Már régebb óta ott van a reformá-
tusoktól kapott és átigazított molinó a torony homlokza-
tán hirdetve, hogy 450 éves a Magyar Unitárius Egyház, 
az egyedül magyar földön alapított magyar egyház. Telve 
volt a kis templom, amelyiket most is gyönyörűen díszí-
tett fel Keblusek Béla, aki ittlétünk óta mindig önzetlen 
munkával varázsolja kis mennyországgá fehér templo-
munkat. És ott áll a templom mellett a Dávid Ferenc Pi-
henő, amit milliós EMMI-támogatással varázsoltunk oda, 
sokak tetszésére. /Itt kérjük meg a „bandázókat”,- akiket 
ismerünk, és a rendőrség is tud róluk -, hogy „csakis” 
pihenésre használják, és ne támasszák motorjaikat, bi-

ciklijeiket a templom falához és járdájára! Szent ez a hely, de már a felszentelés előtt megrongálták, megbecstelenítették, letépve a 
födémből egy darabot, cigarettacsikkek százát dobálva el és kinyomva az asztalok szép festésén./ Az ünnepség díszvendége, immáron 
negyedik alkalommal Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, tiszteletbeli unitárius volt.

A díszes, zászlós bevonulás után áhítat előzte meg a konfirmációt, ahol Korcsok András helyi, Kónya Evelin dévaványai és Györfi 
Tímea egyeki konfirmándus tett hitéről magas szinten bizonyságot /András a Székely Himnuszt is meghatóan eljátszotta kürtjén!/. A 
konfirmálókat megáldotta e sorok írója mellett Hűse József katolikus plébános, Tóth Zoltán helyi református lelkész, Pálffy Tamás és 
neje, Annamária unitárius lelkészek, akik Erdélyből érkeztek és Balázs Sándor, szintén erdélyi lelkész, a romániai falugondnokság el-
nöke. Unitárius egyházunk történelméről Incze László, a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület történésze tartott érdekfeszítő előadást. 
Felemelő köszöntések hangzottak el Bere Károly polgármester, Tolnai Péter, a megyegyűlés alelnöke /aki Dr. Kovács József országgyűlési 
képviselőnkkel, gyülekezetünk pártfogójával érkezett/ részéről. Az ünnepi beszédet Lezsák Sándor úr tartotta, mélyen szántó gondola-
tokat fogalmazva meg. Bácsfainé dr. Hévízi Józsa, az Erdélyi Szövetség elnöke megható szavakkal adta át az elismerő oklevelet és érmet 
a Balázsi lelkészházaspárnak. A megható jelenetek során a helyi és gyulai gyülekezet presbitériuma megköszönte a lelkészházaspár 
szolgálatát szép versekkel és ajándékokkal. Ugyanezt tették a reformátusok is a lelkészházaspár vezetésével és a Hűse atya által veze-
tett kórusukkal.

Az egész ünnepet széppé tette a vésztői és szeghalmi kórusok „támogató” zsoltáréneklése. Könnyeket fakasztó volt a Balázsi lelkész-
házaspár és unokáinak szívhez szóló verses-énekes műsora, amire Erdélyből is közel 10-en jöttek el az egykori hívek. Az istentisztelet 
után a templom mellett felavattuk a Dávid Ferenc Pihenőt. Dr. Mandics György író, történész, a temesvári forradalom krónikása osztotta 
meg velünk megszívlelendő gondolatait. Az emlékezetes ünnep díszebéddel zárult a Kandiában. A még hátralévő időnkben részt ve-
szünk a városi Szent István ünnepségen, kiosztjuk a Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány díjait augusztus 26-án. Majd lesz egy csodála-
tos vitézavatásunk, ahol ausztriai vendégektől kezdve svédországi, ausztráliai, erdélyi és hazai személyiségeket avatunk a Horthy Miklós 
1920 Vitézi Rend tagjaivá. Közben elkezdjük még az iskolai hitoktatást is. Aztán hogyan lesz tovább, az az egyházi hatalmasságoktól függ, 
mi Istenre bízzuk. Szép nyári napokat kívánunk városunk minden lakosának: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök.

Az emlékezetes jubileumi ünnepünk utóhangulatát kissé beárnyékolja az a bizonytalanság, ami körülvesz minket is és azokat a 
kedves embereinket is (híveinket, más felekezetű és felfogású lakosokat helyben és a környéken, akikkel együtt élünk és dolgozunk 
mindjárt 30 éve!), akiket érdekel, sőt, lehet mondani, hogy szívükön viselik a kis gyülekezet és a mi sorsunkat. Nem könnyű megválni 
közel három évtizednyi szolgálat után, a palástot szegre akasztani és bezárva tudni azt a csodálatos fehér kistemplomot, valamint el-
szakadni, de nem elfelejteni azt a rengeteg emléket, amiktől roskad a lelkünk. Gyülekezeti (helybéli és gyulai szórványbeli) és személyes 
beadványainkra nem kaptunk semmilyen érdembeli választ, csupán egy közlést, hogy a felmondási időnket töltjük október 2-ig. Hogy mi 
lesz a gyülekezet sorsa, egyetlen szót sem szólnak az illetékesek. Mikor megkérdeznek híveink, de mások is, nem tudunk semmi biztató 
választ felelni.

Úgy vagyunk a szolgálatunkkal, amire felesküdtünk 44 évvel ezelőtt (a teológiai akadémiára való bejutással mindjárt 50 éve!), hogy 
az nem szakadhat meg részünkről, bármilyenek is legyenek egy intézmény nyugdíjba küldési törvényei. Ezért tudjuk azt az iótányi re-
ményt adni az érdekelteknek, hogy egyik-másik szolgálatunkra számíthatnak továbbra is, függetlenül attól, hogy itt vagy Székelyföldön 
tartózkodunk, vagy visszahívásra eljövünk barátainkhoz, híveinkhez. De addig is folyik a munka, hiszen augusztus is szép alkalmakat 
hoz, mint ahogy hozott eddig is. Rövid szabadságunk alatt ott voltunk a Székelyudvarhely-Szejkei unitárius találkozón. Visszatérve, 18-
ra meghívást kaptunk a Magyarok Világszövetsége megalakulásának 80. évfordulóján tartott ünnepségre Budapestre és Ópusztaszerre 
(ahol emlékünket őrzi egy kis tölgyfa!). 19-én emlékeztünk az istentiszteleten Szent István királyunkra és keresztelési szertartásban 
részesítettük Sárdi-Kopányi Rudolf újszülöttet, akik Debrecenben élnek, édesanyja Sárdi Györgyi, akinek szülei erdélyi származásúak 
és nálunk konfirmált évekkel ezelőtt. 20-án részt vettünk az ökumenikus istentiszteleten a kápolna előtti Szent István obeliszknél és 
szolgálatot végeztünk. 27-én, a Jótevők Napján emlékezünk a településünk legrégibb alapítványának névadójára és a „Zs. Nagy Lajos 
Hunor Emlékalapítvány” létrehozásának 25. évfordulójára, amelyen ismét mintegy 20 pályázónak közel félmillió forintnyi iskolakezdési 
pályadíjat osztunk ki támogatásként. Utána már újra élet zengi be az iskolákat, megkezdődik egy újabb év. Szeptember 8-án, az előző 
tudósításban is említett nagyszabású vitézavatás lesz.

Mindenkinek szép napokat kívánunk: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök

Gyönyörű ünnep volt, de még nem az utolsó…

hogyan tovább istennek kicsi nyája?
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minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyom-
dai hibákért felelősséget nem vállal!
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Hangfürdő
Időpont: 2018. augusztus 26. 16.00 óra

Helyszín: Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bálint gazda előadása „Korszerűsítés a kertészetben” címmel

Időpont: 2018. augusztus 27. 17.00 óra

Helyszín: Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sárrét virágai és ízei
Időpont: 2018. szeptember 1. 9.00 óra

Jelentkezés: augusztus 25-ig

Helyszín: ESZI (Bethlen u. 9.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Betakarítási ünnep és családi nap
Időpont: 2018. szeptember 15.

Helyszín: Dévaványa, Művelődési Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V. Pákász Futam
Időpont: 2018. szeptember 22.

Helyszín: Szeghalom

További információ:     
� 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.

� 66/470-395 � fuzesgyarmat@tourinform.hu

⌨ www.sarretitura.hu • www.tourinform.hu

� A Tourinform iroda nyitvatartása:

H-P: 9.00 – 17.00 • Sz-V: zárva

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába (Kossuth 
u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben (fuzesgyarmat@tour-
inform.hu) szeptember 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül kisor-
solásra! A szeptemberi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Ki volt a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület vendége?
 a, Dr. Sánta Tibor b, Ibrányi János c, Dr. Pikó Eszter

2. Meddig lehet szavazni az Év fürdője szavazáson?
 a, augusztus 31-ig b, augusztus 15-ig c, július 31-ig

3. Mit sütöttek a Füzesgyarmati Nők Egyesülete tagjai?
 a, kalácsot b, süteményt c, fánkot

Név:  .........................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................

E-mail:  ...................................................................................................................

A korábbi számok TOTÓ nyertesei: Égetőné Tóth Julianna és Kádár László!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTÓ 
kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

A Füzesgyarmati Polgárőrség KHSZ vezetését 2012. évben vettem át Laczkó Istvántól, akit egyidejűleg tiszteletbeli elnöknek választottunk. A Pol-
gárőrség anyagi, technikai, ruházati felszereltsége nagyon alacsony szinten volt ekkor, a létszám pedig körülbelül fele volt a mostaninak. A bevezetett 
változások eredményeképpen, az üzembentartóként elképesztő költségekkel fenntartott NIVA típusú személygépjármű helyett egy Suzuki SX4 típusú 
autó került megvásárlásra, mely a polgárőri szolgálati feladatok ellátására tökéletesen megfelel, a fenntartása pedig sokkal gazdaságosabb, mint az 
elődjének. A Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától, illetve az egyes füzesgyarmati cégektől kapott támogatások 
jelentős részét – a gépkocsi lecserélését követően – a ténylegesen szolgálatot ellátó állomány formaruházatára és munkájukat megkönnyítő felszerelés-
re költöttük, így ezen személyek a cipőtől a sapkáig polgárőr egyenruházatban láthatják el nap mint nap a polgárőr szolgálatukat. A szervezet pénzügyi 
helyzete a fejlesztések mellett is folyamatosan stabil maradt. 2016. évben jelentkeztem a Magyar Honvédséghez önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálatra. Egy évvel később felajánlották számomra a szeghalmi járásban felállítani kívánt önkéntes területvédelmi tartalékos század vezetését, melyet 
el is fogadtam. Az utóbbi időben a század vezetésével járó szervezési, toborzási feladatok jelentősen megnövekedtek, egyben kiderült, hogy a két vezetői 
feladatkör nem látható el egyidejűleg, így 2018. július 20. napján lemondtam a Füzesgyarmati Polgárőrség elnöki tisztségéről. Hat és fél évig vezettem a 
Füzesgyarmati Polgárőrséget, mely ez idő alatt mind anyagilag, mind felszereltségét tekintve nagyon sokat és dinamikusan fejlődött, bízom benne, hogy 
az új elnök tisztségviselése alatt is folytatódik ez a tendencia. Különös tekintettel arra, hogy ennek az anyagi előfeltételei az elmúlt évek kitartó munká-
jának köszönhetően a kezdetektől fogva biztosítva vannak. A Békés Megyei Polgárőr Szövetségben fennálló elnökségi tagságom és a járási koordinátori 
beosztásom továbbra is fenntartható – alapvetően a megbízásom idejéig –, mely 2020. május 01-ig szól. 2017. évben a Békés Megyei Polgárőr Szövetség 
előterjesztése alapján az „Év Polgárőre” kitüntetést vehettem át Budapesten dr. Túrós András OPSZ elnöktől. Úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés a veze-
tői munkám elismerése mellett, a Füzesgyarmati Polgárőrség huzamosabb időn át tartó kiváló munkájának az elismerése is egyben.

A fent részletezettek okán – ahogyan azt már a cikk címében is írtam – Arany János szavait idézve én most „letészem a lantot…” és egyúttal szeretnék 
köszönetet mondani különösképpen azon polgárőröknek, akik aktívan részt vettek a helyi polgárőrség munkájában, ezáltal öregbítve annak jó hírét. 
Továbbá szeretném megköszönni Füzesgyarmat lakosainak, vállalkozóinak, valamint mindenkinek, aki bármely módon támogatta, megbecsülte, illetve 
értékelte a Füzesgyarmati Polgárőrség elnökeként végzett munkámat és erőfeszítéseimet.

Gazsó Attila elnök

„Letészem a lantot…”


