
 

                                                                  2020. június - július  

Harmadik hónapját éljük a járványnak, a korlátozásoknak otthonunkban, az 
Észak-Alföldi régióhoz tartozó, kicsiny sárréti településünkön, Füzesgyarma-
ton. Ha reményeink beigazolódnak, akkor június végére majdnem visszatér-
hetünk a korábbi életünk megszokott kerékvágásába.                                      
Sok kérdést vetett fel ez az új helyzet, ami számomra leginkább elgondolkodta-
tott, vajon ki mit tanult ebből? Vetettünk-e számot eddigi életünk eseményei-
vel, terveivel, és változtatunk-e valamit az elkövetkezőkben? Szívet melengető 
volt látni, ahogy a nagy gyáróriásokat üzemeltető világvárosok levegője kitisz-
tult a kijárási korlátozásnak köszönhetően, ahogy a természet ismét visszakap-
hatta önmaga egy részét, amit mi, emberek vettünk el erőszakkal, ugyanakkor 
szembesülnünk kellett azzal, ahogyan munkahelyek bezárásra kényszerültek, 
ahogyan családok megélhetése vált bizonytalanná, ahogyan az oktatás súlya 

Beszámoló a településünkön elvégzett építési mun-
kálatoktról, várható terveinkről                 
  
Júniusban befejeződött az Attila utca aszfaltozása, va-
lamint a Bacsó B. u., Somogyi u., Nagyváradi u., Vajda 
u., Szabadkai u., Csokonai utcákon is véglegesen befe-
jeződtek a munkálatok. A lakossági bejelentések alap-
ján észlelt kisebb hiányosságok javítását még ebben a 
hónapban elvégzi a Füzesgyarmati Városgazdálkodás 
és Intézmény Üzemeltetési K.
Tovább folytatódik a munkásszálló építése. Jelenleg az 
épület falazása történik. A készültségi szint 20%-os.
Június, júliusban folytatódik a szociális bérlakások épí-
tése is a födém és a tetőszerkezet megépítésével.             
Az aszfaltos utak kátyúzását is megrendelte önkor-
mányzatunk. Honlapunkon tájékoztatást fogunk adni 
a kezdés időpontjáról. Tervezzük még az útalap kar-
bantartási feladatok II. ütemének elvégzését is. Az 
érintett utcák: Garalapos I.-II.-III. utcák, Május 1. u., 
Temető u., Zöldfa u., Brassói u., Nagyatádi zug. A 

Bocskai utca és a Hunyadi utca esetében pályázatot kí-
vánunk benyújtani az utcák aszfaltozására. A tervek 
elkészítését megrendelte önkormányzatunk. A közel-
jövőben az érintett utcákban geodéziai méréseket fog 
végezni a tervező cég.
Megkezdődtek a Bölcsőde felújításának tervezési 
munkálatai is. A képekeken a  látványterv látható. 

Dr.Barta Krisztina 
alpolgármester

Köszöntő

áttevődött a még dolgozó családtagokra. Ugyanaz a kiváltó ok, és mennyire eltérő következmények. Megmutat-
kozott az emberségesség, kik próbálták utolsó pillanatig védeni és tartani a dolgozóikat, és kik próbáltak üzletet 
csinálni a járványból. Megmutatkoztak a szélsőségek. Vajon mi lehet az üzenet? Az emberi önzés és gyarlóság? 
Az eltorzult értékrend? Nehéz megmondani, talán nem is most kell erre a választ megtalálni. 
Ami mindenképpen jó hír, hogy véget ért az iskola, a gyerekek fellélegezhetnek. Nagy döcögéssel, de talán újra-
élednek a munkát adó gyárak, munkahelyek, és fellélegezhetnek a felnőttek is. Városunk is fellélegezhet. A meg-
tépázott költségvetés, a kormányzati szigorítások az itteni elképzelések újragondolását tették 
szükségessé. Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik a frontvonalban szolgáltak, köszönettel tartozunk min-
denkinek, aki fegyelmezett magatartást tanúsított ebben az időszakban.                                             
Kívánok Önöknek jó egészséget, terveket, és lehetőséget a megvalósításukhoz, a gyerekeknek felhőtlen nyári 
szünetet!                                                      
            

Csák Zsolt

 Önkormányzati Hírek
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 4 db bérlakás felújítását valósította meg.
Projektazonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00018

A projekt keretein belül Füzesgyarmat, Vörösmarty utca 7. szám alatti bérlakás esetén belső kőműves munkák, 
falazás, festés, mázolás, nyílászáró csere valósult meg.
A Kont utca 37., a Lehel utca 5. szám és a Kossuth utca 89. szám alatti bérlakásoknál belső kőműves munkák, 
gépészeti munkák, falazás, festés, mázolás, aljzatbeton, hideg és meleg burkolat készítése, szigetelés, nyílászáró 
csere valósult meg.

Összegezve projektünket: a Füzesgyarmaton élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítását 
és társadalmi felzárkózásuk segítését céloztuk meg. A tervezett bérlakás felújítási programunkkal a lakhatási 
körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása volt a célunk.

A projektről bővebb információt a www.fuzesgyarmat.hu oldalon olvashatnak.
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
 06-66-491-058, e-mail cím: muszak@fuzesgyarmat.hu

Sajtóközlemény
Befejeződött a „Lakhatási körülmények javítása Füzesgyarmaton” projekt

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyert 4db bérlakás felújítására.
Támogatási összege: 19.998.326 Ft., Támogatás mértéke: 100% vissza nem térítendő
Projekt zárás időpontja:2020.06.30.
A projekt a Széchenyi 2020 program Emberi Erőforrás Operatív Programja keretében valósul 

Egészségügyi hírek

A koronavírus-járvány új helyzetet teremtett a gyermekorvoslásban is, kihívások elé állítva a szülőket és ben-
nünket is. Egy eddig ismeretlen kórokozóval kerültünk szembe, a betegségnek nem volt szakirodalma, az egész 
világ együtt tanulta-tanulja a vírussal való küzdelmet. A járványügyi intézkedések miatt át kellett alakítani a 
rendelésünket, be kellett vezetnünk az ún. telemedicinális gyógyítást, aminek a lényege az, hogy nem lehet au-
tomatikusan felkeresni az orvost, első lépésként telefonon vagy online úton kell egyeztetni, és csak a legindokol-
tabb esetben kerülhet sor személyes orvos-beteg találkozásra. A gyermekintézmények bezárásával egyébként is 
jelentősen lecsökkent a rendelői látogatások száma, hiszen elmaradtak az ebben az időszakban jellemző közös-
ségi járványok, illetve nem kellett igazolásokat írnunk a hiányzások miatt. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete 
egyébként is régóta szorgalmaz jogszabály módosítást, mely lehetővé tenné, hogy a közösségbe járó gyermek 
mulasztásáért elsősorban a szülő feleljen. Most, az óvodák, bölcsődék újranyitásakor, a tisztifőorvos rendelke-
zésének értelmében, nem kell igazolást adnunk arról, hogy a gyermek egészséges, elég, ha erről a szülő nyilatko-
zik. Miért ne tehetné ezt meg évközben is? Jó lenne ezt a gyakorlatot átmenteni a járvány utáni időszakra is, 
megszüntetve ezzel a felesleges rendelői megjelenéseket, amelyek pl. egy járványos időszakban lehetőséget te-
remtenek egy újabb betegséggel való megfertőződésre is.
A visszajelzések alapján a szülők többsége pozitívan fogadta ezt az újfajta rendszert, hiszen vannak mindenki 
számára előnyös hozadékai is a telemedicinális ellátásnak. Nem kell bejönni a rendelőbe a gyógyszerek, tápsze-
rek felírásáért, elég, ha a szülő betelefonál, mi felírjuk a kért szert, nem kell papír alapú vényt adnunk, anélkül is 
kiváltható a gyógyszer bármelyik patikában. Számos betegség is diagnosztizálható telemedicinán keresztül, pl. a 
bőrelváltozások nagy része fénykép alapján is ellátható, de pl. torokgyulladásokat is diagnosztizáltunk fotó alap-
ján, illetve nagyon sok más panasz esetén is elég volt telefonon keresztül tanácsot adni a szülőknek. Érzésünk 
szerint legtöbben inkább hálásak voltak azért, hogy nem kellett bejönniük hozzánk a járványos időszakban.  
A védőoltások beadása a védőnők segítségével folyamatosan zajlik jelenleg is, természetesen a járványügyi sza-
bályok betartása mellett, ami kisebb kellemetlenségeket okoz a szülőknek. Emiatt köszönjük a türelmüket és 
hozzáállásukat, hiszen kisgyermekkel egyébként is elég nehéz percre pontosan tervezni, de ebben a kaotikus 
időszakban elengedhetetlen volt a hatékony együttműködés.
Nem tudjuk, hogy meddig tart a veszélyhelyzet, de reménykedünk abban, hogy minél hamarabb és veszteségek 
nélkül érünk a végére.

Tájékoztatás a gyermekorvosi ellátásról

Dr. Rudner Bernadett
Gyermekorvos
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A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások a kezdetekkor komoly aggodalmat keltettek mind bennünk, 
egészségügyi dolgozókban, mind a páciensekben. Tartottunk attól, hogy a szigorítások miatt megugrik a 
halálozások száma, a közvetlen orvos-beteg találkozás hiánya a páciensek számára vissza nem fordítható 
károsodást okoz. 
A félelmünk szerencsére nem igazolódott! Emiatt, illetve a korábbi, nehezen tartható állapotok miatt (rendkívüli 
zavaró zaj a rendelőben, türelmetlen páciensek) a jogszabályi lehetőségnek engedve teszt jelleggel a felnőtt 
háziorvosi rendelést az elkövetkező hónapokban változatlan formában kívánjuk fenntartani. A személyes 
vizsgálathoz MINDEN ESETBEN be kell időpontra jelentkezni. Ez alól - ahogyan eddig is - kivételt képeznek a 
sürgősségi esetek. 
A receptek felírása elektronikus úton történik, mely nagy kényelmet biztosít a páciensek számára, az igény 
telefonon jelezhető. 
Ennek a rendelési formának köszönhetően megszűnik a tumultus a folyosókon, a várakozó páciensek 
kulturáltan várhatják ki sorukat a rendelésre, az orvos több időt szentelhet egy-egy páciens részére. Kérnénk 
ebben az Önök szíves megértését! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szakrendelésünkön Dr. 
Dombi Attila reumatológus szakorvos és Homoki Kata 
Daniella asszisztens várja a betegeket nagyfokú 
szakértelemmel és kedvességgel. A rendelésre 
háziorvosi beutaló és előzetes időpont egyeztetés 
szükséges.
Időpontfoglalás és bővebb tájékoztató hétköznapokon 
8:00 és 16:00 között a +3630/192-5815-ös 
telefonszámon.

Rendelés helye és ideje:
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi 
Szolgáltató
5525 Füzesgyarmat Kossuth utca 92.
Hétfő és csütörtöki napokon 16:30-19:00-ig

OEP által részben támogatott szolgáltatásaink:
-medencefürdő 
-iszappakolás
-súlyfürdő
-orvosi gyógymasszázs
-víz alatti vízsugármasszázs
-szénsavas kádfürdő
TB által nem támogatott kezelések:
-elektroterápiás kezelések
(TENS, Szelektív ingeráram, Iontoforézis, 
Interferencia, Ultrahang, Subaqualis ultrahang,)
Wellness csomagjaink széleskörű választékban 
elérhetőek!

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!
 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a rendelő elé kihelyezünk minden háziorvos számára 1-1 postaládát, 
azzal a céllal, hogy ezzel segítsük és megkönnyítsük Önöknek az adminisztratív teendőket. Papírra felírva 
bedobhatják az Önöknek szükséges gyógyszerek nevét (névvel, címmel ellátva), szakorvosi javaslatokat. Éljenek 
a lehetőséggel! 

Értesítem a 3. számú körzet pácienseit, hogy 2020. július 01-jétől 2021. június 30-ig a háziorvosi rendelési 
idő a Központi Rendelőben az alábbiak szerint módosul: 

Hétfő: 11:00-14:00
Kedd: 09:00-13:30
Szerda: 11:00-14:00
Csütörtök: 10:00–12:00
Péntek: 11:00-14:00

A Kossuth utca 8. szám alatti rendelési idő változatlan marad. 

Szíves megértésüket köszönöm!

A Füzesgyarmati Gyógycentrum tájékoztatója

Változások az egészségügyi ellátásban

Füzesgyarmati 
Gyógycentrum Csapata

dr. Barta Krisztina

dr. Barta Krisztina: 06-30/902-59-94

dr. Imre Gábor: 06-30/938-07-36

dr. Nagy Vilmos: 06-66/491-060

dr .Rudner Bernadett: : 06/66-491-258

Fogorvosaink: 

dr. Külüs Hajnalka:  06-66/590-190

dr. Vlaszáts István 06-66/590-180

A háziorvosok elérhetőségei:
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A füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatója
Az Egészségfejlesztési Irodák hálózatának felettes szervei az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).
A jelenleg érvényben lévő járványügyi veszélyhelyzet elrendelése óta a Füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) a programjában meghatározott, betervezett tevékenységeket nem tudja a tervek szerint folytatni, megva-
lósítani.
Bízunk benne, hogy a veszélyhelyzet hamarosan megszüntetésre kerül, és a betervezett programjainkat el tudjuk 
kezdeni megvalósítani.
Terveink között szerepelnek olyan, a rendszeres és örömteli testmozgásokat népszerűsítő programok, amelyek-
kel a lakosság szélesebb rétegét meg tudjuk szólítani, mozgásra tudjuk ösztönözni.
Az egyéni nőgyógyászati tanácsadás reményeink szerint július hónaptól kezdődően újra elérhetővé válik. 
Amennyiben csoportos rendezvények megtartására engedélyt kapunk, szeretnénk néhány prevenciós, ismeret-
terjesztő előadást szervezni és tartani helyi szakemberek segítségével. 
Július elsején, Semmelweis napon álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk egészségügyi az dolgozókra, akik az 
év minden napján rendelkezésünkre állnak. Nem csak a veszélyhelyzet idején álltak derekasan helyt, előtte is és 
utána is itt lesznek velünk. Ne feledjük, hogy egészségügyi dolgozónak lenni nem csupán egy szakma, ez egy hi-
vatás. Az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját ne csak ezen az egy napon köszönjük meg, hanem min-
den nap! A legegyszerűbben azzal tudjuk köszönetünket kifejezni, és a munkájukat segíteni, ha a mindenkori 
szabályokat az ellátások során betartjuk és betegtársainkat is ezek betartására ösztönözzük. 
Kövessék figyelemmel a Facebook oldalunkat, a legfrissebb tudnivalókat elsődlegesen ott osztjuk meg. Felmerü-
lő kérdéseiket a fuzesgyarmatefi@gmail.com e-mail címen, és a 06-30-207-92-67 telefonszámon meg tudjuk 
válaszolni, keressenek bennünket bizalommal! Németi Beáta

EFI vezető

Folytatás az 
5.oldalon

Néhány hónap híján lassan két esztendeje rendelek a 
füzesgyarmati 1. számú fogorvosi körzetben. Őszintén 
szólva, kicsit óvatosan kezdtem neki a felvállalt mun-
kának, hiszen itt Füzesgyarmaton, a néhány orvos kol-
légán kívül, semmilyen háttércsapattal nem 
vitathattam meg egy-egy kérdőjeles esetet, teljesen a 
magam tudására és gyakorlatára voltam utalva. Kihí-
vás volt ez számomra, hiszen kényelmes dolog elmenni 
egy szájsebésszel, fogszabályzó szakorvossal, netán fül-
orr-gégésszel megbeszélni bizonyos szakmai kérdése-
ket, szemben a puszta tudással, és a páciensek mérhe-
tetlen bizalmával szemben, amikor magadra utalva kell 
megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat és kezelési 
terveket az adott lehetőségekhez mérten, és persze 
szem előtt tartva a páciens egészségét, a kezelés prog-
nózisát az adott körülmények között, és nem utolsó 
sorban az ember kérését, kívánságát.
Vannak különös módszereim, ilyen a holisztikus szem-
lélet is, amely az emberi egészet próbálja kiegyensú-
lyozni, és nem csak a fogak gyógyítására összpontosít. 
A gyógyszer rendelés nem csupán egy megírt recept, a 
fogtömés nem csupán egy divatos új tömőanyag kipró-
bálása, a fogszabályozás nem csak a divatos fogívekről 
és rábeszélésekről szól, hanem a parodontológiai elvál-
tozások megelőzéséről, ami az ember 40-50-es korosz-
tályát érinti leginkább, de a fogak torlódása esetén, ez a 
jelenség hamarabb jelentkezik. Ez a fogíny sorvadása. 
Mindennek stratégiai szerepe van, és a nálunk megfor-
dult betegek ezt már tapasztalhatták is.
Valószínűleg sokaknak feltűnt már, hogy igyekszem a 
fogak megtartását célzó kezeléseket előnyben részesí-
teni, amit csak lehet megmenteni, húzásra pedig csak 
olyan fogakat kijelölni, amelyeket már semmilyen for-

mában sem tudunk megmenteni. Gyenge pontom, a 
gyermek. A gyermekeknél a kitűzött cél az, hogy az is-
kolai fogászati ellenőrzések ne csak papírformák le-
gyenek, hanem élő párbeszéddé alakuljon a gyermek 
és fogorvos között. Az elmúlt évben, 2019. március - 
áprilisban Füzesgyarmaton is elindítottam azt a mód-
szeres oktató programot , amelyet már évek óta, több 
mint 15 éve sikeresen használtam Nagyváradon is. A 
módszer korosztályokra bontva, sajátos egészségügyi 
témákat érint, amivel a gyermek magáénak érzi a fel-
adatot, és ezért bekapcsolódik. Fontos az, hogy milyen 
korban, milyen témával szólítunk meg valakit, na és az 
is, hogy milyen hatást kívánunk elérni. Ezért rövid elő-
adások foglalkoznak a szájhigiénia alapjaival és a fog-
szuvasodás első jeleivel, amelyek még nem láthatóak, 
de érezhetőek. A programban résztvevő gyerekek bi-
zony tudják már, hogy mi az a "hideg, meleg, édes, sa-
vanyú". De vannak egyéb kidolgozott előadások is: "A 
helyes táplálkozás és a szép mosoly titkai – mi közünk 
a vitaminokhoz?", "Az iparosodás és a fogszuvasodás 
összefüggései – legyünk zöldek!", "Hormonváltozások 
a szájüregben – ez a kor nem csak a randizásról szól", 
"A dohányzás káros hatásai a szép mosolyra – mert va-
lamikor szép volt, kár érte!"(Hiszen a gyermek nem 
dohányozva születik), és vannak tanító mesék alsósok-
nak, a "Torkos Morgó", amelyről rajzolni lehet, és a raj-
zokból kiállításokat szervezni, akár nyilvánosakat is, 
hogy a gyerekek büszkék lehessenek magukra. Az al-
sósoknak bemutattuk a fogorvosi rendelőt, a műszer-
parkot és a félelmetes fúrókat, amelyekkel 
megcsiklandoztam az ujjaikat! Érdekesnek és vicces-
nek tartották!  

Tanítás vagy gyógyítás?
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Az ovisoknak énekeket és verseket hoztam. Ezek mel-
lett fontos volt az is, hogy a laza, interaktív módon ki-
beszélt témák után a gyerekek átlátogattak a fogorvosi 
rendelőbe, és ott szakirányú feltételek mellett levezet-
tük a fogászati szűrést is.
Tehát, a program legfontosabb mondanivalója az, 
hogy a gyermek olyan körülmények között KELL, 
hogy legelőször találkozzon egy fogorvossal, amikor 
nem a fájdalmai kapcsán kerülnek egymással kapcso-
latba, hanem barátként. A program üzenete az, hogy a 
megelőzés nem fáj, a fogmosás nem fáj, a féléves talál-
kozó nem fáj, a felvilágosítások nem fájnak, de fájhat a 
tudatlanság és a hanyagság. Nagyon örültem annak, 
hogy ezeket a feladatokat nagyon szépen lebonyolítot-
tuk, és tartani tudtuk a mindössze egy órás foglalko-
zások ütemtervét.
A pedagógusok figyelmét felhívtam arra is, hogy van-
nak olyan témák, amelyek a szülőknek szólnának, pél-
dául a fogzás kapcsán. Érdekes megállapítás az is, 
hogy kezd megváltozni a fogak cserélődésének üteme. 
De beszélhetnék a táplálkozás és az arccsontok fejlő-
désének a kapcsolatáról, vagy a nyitott szájlégzés és az 
orrmandula elváltozásairól, és ezeknek a hatásáról a 
fogszabályozásig, ezen keresztül pedig a logopédiáig. 
Ezek nagyon komplex témák, de összefüggnek.  Ami-
kor az ember tudja, hogy mi a dolga, nagyon szépen 
lehet vezetni ezeket a harmonikus fejlődés felé. De eh-
hez szükséges az a párbeszéd - szülő, pedagógus és 
fogorvos között – amely ezzel a programmal kialakul-
hat. Ezek 10-15 perces témák lennének, és azért tar-
tom fontosnak, mert szintén semleges területen 
találkoznánk, és kérdezni lehet. A rendelés alatt, teli 
váróteremmel, nincs arra idő, hogy mindenre vála-
szoljunk, de bízom benne, hogy lesz alkalmunk ezeket 
is kifejteni. A szülő egyértelmű érdeke az, hogy a gyer-
mekeit megkímélje a fölösleges fájdalmaktól, álmatlan 

éjszakáktól, és integrálni tudja egy olyan társadalom-
ba, ahol megtalálja a boldogságát. Egy szép mosoly 
gyakran többet jelenthet egy jó névjegykártyánál is, 
mert ahhoz, hogy a névjegykártyát odaadjuk, el kell 
jutni valakihez. Egy szép mosoly ennek a futára lehet.
A fennt említett program, egy Nagyváradon felépített 
stratégiai elmélet és gyakorlat része, amely az erdélyi 
magyar diákokat igyekezett és igyekszik támogatni és 
felkészíteni a nagybetűs életre, többek között azzal, 
hogy egy ilyen preventív fogászati program keretében 
ráneveljük őket a helyes fogápolásra, és ennek megtar-
tására. A cél az önbizalom növelése volt, amelyet a 
szép mosollyal tudtunk támogatni. A nagyváradi Ady 
Endre Líceumban érettségiző diákok 90%-nak hibát-
lan fogsora van. Ezek után úgy gondolom, hogy a szá-
mok magukért beszélnek.Valamikor jómagam is 
ebben az iskolában érettségiztem, szinte adta magát az 
alkalom, hogy  önkéntességet vállaljak egy ilyen célú 
kihívásban az egykori iskolámban.
Szívesen hozom át ezt a tapasztalatot Füzesgyarmatra 
is.
2020 tavaszát egy rendkívüli helyzet határozta meg 
Füzesgyarmaton. Ezért ez a megkezdett feladat más 
értelmet kapott. Próbáltuk megszólítani a lakosságot 
egy ELMEX prevenciós programmal, de nem váltotta 
be  a hozzáfűzött reményeinket. A megváltozott orvosi 
és fogorvosi rendkívüli feladatellátások miatt, a meg-
előző ellátások szinte teljesen háttérbe szorultak. Ezért 
egyeztezve az Önkormányzattal és az EFI-vel, elindí-
tottuk az ELMEX programot Füzesgyarmat iúsága  
részére, hogy óvni tudjuk valamelyest a gyerekek foga-
zatát. Mi készültünk, úgy is fogalmazhatnék, hogy egy 
kedves barátomat idézzem: “Készülünk a legrosszabb-
ra, de bízunk a legjobbakban!”
 Dr. Külüs Hajnalka

Fogorvos

"Sérelmek a pszichiátrián

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai ke-
zelése során?
Nem tudja kihez forduljon, kinek mondhatja el?
Úgy tűnik nincs remény, hogy bárki igazságot szolgál-
tasson?
Alapítványunk 1994 óta foglalkozik pszichiátriai jog-
sértések feltárásával, az igazság kinyomozásával és  a 
jogsértő személyek felelősségre vonásával.     
                                                                   
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Lehet tenni valamit!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"Pszichiátriai szerek viselkedési 
problémákra?
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A  Margaréta  Családos  Egyesület  az  idén  ünnepli 
megalakulásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalom‐
ból  egyesületünk  közösségi  oldalán  legjelentősebb 
programunkon,  a Margaréta Családnapon  készült  fo‐
tókból  szemezgetve  együtt  tekinthettünk  vissza  az 
esemény elmúlt 9 évére. Már régóta készültünk a  ju‐
bileumi  Margaréta  Családnapra,  azonban  a  járvány 
miatt  ezen  közösségért  végzett  munkánkat  nem  tud‐
tuk beteljesíteni. Egyesületünk  egyetlen  sokrétű  köz‐
hasznú  tevékenységet  ellátó  civil  szervezetként 
mindig a helyi közösségért tenni akaró, valamint időt, 
energiát  nem  sajnáló  tagságával  odaadással  szolgálta 
és  szolgálja  a  mai  napig  Füzesgyarmat  lakóit  és  a 
hozzánk  idelátogató  vendégeket.  Egészségügyi,  kör‐
nyezetvédelmi,  illetve  számos  területen  prevenciós 
jellegű és minőségi kulturálódási lehetőségeket kínál‐
va  minden  korosztály  számára  nyújtunk  kikapcsoló‐
dást, akár fejlődést. Több szervezettel együttműködve 
és  önálló  ötletek  alapján  számtalan  programot,  ese‐
ményt valósítottunk meg, például: Te Szedd akció he‐
lyi lebonyolítása (iskolások bevonásával), Családnap, 
Margaréta  Tábor  (általában  4050  gyermekkel), 
Gyermekek  Világnapja,  Adventi  Börze,  Karácsonyi 
Jótékonysági  Vásár.  Ezen  kívül  önálló  kezdeménye‐
zésként  több  helyi  bajba  jutott  család  támogatásához 
járultunk  hozzá  egyegy  jótékonysági  műsor  meg‐

szervezésével.  Egyesületünk  azonban  nemcsak  ilyen 
jellegű munkát  végez  Füzesgyarmaton,  illetve  a  tér‐
ségben. A Margaréta Családos Egyesület hármas kon‐
zorciumban,  mint  konzorciumvezető  Európai  Uniós 
támogatással kialakította az észak – békési  térségben 
egyedüli nyertesként a Füzesgyarmati Család és Kar‐
rierPONTot,  amelynek  célja  elsősorban  a  család 
alappillérét  adó  édesanyák  atipikus  foglalkoztatási 
formában történő alkalmazásának népszerűsítése. En‐
nek  érdekében  tájékoztató  rendezvényeket, worksho‐
pokat,  előadásokat  és  képzéseket  szervezünk.  A 
projekt  hátralévő  idejében  folyamatosan  várjuk  to‐
vábbra  is  azokat  az  édesanyákat,  hölgyeket,  akik 
munkaerőpiaci  szempontból  hátrányt  szenvednek  és 
ennek  csökkentése  érdekében  – motivációs  díjjal  kí‐
sért  –  képzéseinken  részt  kívánnak  venni.    Mind  a 
projekttel, mind az egyesületi munkával kapcsolatban 
ezúton  szeretném  kifejezni  köszönetemet  és  hálámat 
azoknak  a  támogatóknak,  akik  lehetővé  tették,  hogy 
ennyi  időn keresztül Füzesgyarmat  és  az Önök  szol‐
gálatában  értéket  teremtő,  színvonalas  előadásokat, 
kikapcsolódási lehetőséget biztosító, igazi, családokat 
megmozgató  és  összetartozást  elősegítő  programok‐
kal  lephettük meg  a  füzesgyarmatiakat  és  a  hozzánk 
ellátogató vendégeket!

Margaréta jubileum

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
egyesületi elnök

Megnyitott a Diego!

2020. Június 4-én Füzesgyarmat 
újabb üzlettel gazdagodott. Meg-
nyitott a DIEGO üzlet.
A nyitást több hónap tervezgetés és 
szorgos munka előzte meg.  Az ötlet 
Szabó László fejéből pattant ki, aki 
elmondta, az üzletláncban kapható 
kiváló minőségű termékek adták az 
üzletnyitás ötletét, valamint az, 
hogy a környékbeli Diego üzletek 
Füzesgyarmattól igen messze talál-
hatóak, így aki innen szeretne bár-
milyen terméket vásárolni, annak 
40-60 km-t kell utaznia.
A család tulajdonában lévő üzlet 
(Spar) ideális terepet biztosított a 
vásárlási igények felméréséhez, így 
hamar fel tudták térképezni, hogy 
mire lenne szüksége az itt élő em-
bereknek. Amikor megfogalmazó-

dott az üzlet nyitásának gondolata, a véletlen vagy  a szerencse is melléjük szegődött egy megüresedő 
üzlethelység képében, így a helyszín is adta magát. Ekkor kezdtek el tárgyalni a DIEGO céggel, - melyről nem so-
kan tudják, hogy neve ellenére magyar tulajdonú. Területet kerestek az új üzletek kialakításához, így minden 
adottá vált a közös munkához. A termékek azonosak a DIEGO egyéb üzleteiben kapható termékekkel, a megvá-
sárolható árú mellé szolgáltatásokat is biztosítanak helyben: vállalják a függönyök szabását, szőnyegek méretre 
vágását, szegését. Kérésre vállalják a laminált padló kiszállítását és lerakását. Igényelhető klubkártya, mely szám-
talan kedvezményre jogosít.
„Reményeink szerint minden igényt kielégítő üzlettel tudunk szolgálni a Füzesgyarmaton és a környező telepü-
léseken élőknek. Mindenkit várunk szeretettel!”- mondta a tulajdonos.



7

Gólyahírek

Gratulálunk a gyermekek születéséhez és gratulálunk az iú párnak!

Házasságkötés

A fotópályázat célja, hogy színvonalas képeken keresztül mutassa be városunkat, és környezetét.
A pályázat Füzesgyarmat város Önkormányzat TOP 5.3.1.-16-BS1-2017-00002 azonosító számú a „Összefo-

gással a helyi közösségek életminőségéért” program keretében valósul meg.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A pályaműveket kizárólag elektronikus úton lehet beküldeni a top531fuzesgyarmat@gmail.com, e-mail címre. 

Minden pályázónak visszaigazoló e-mailt küldünk. 
Kizárólag 2019. január 01-től készült saját fotókkal lehet pályázni, személyenként és kategóriánként legfeljebb 

3db képpel. A fotók készülhetnek fényképezőgéppel és mobiltelefonnal egyaránt, de kérjük, ügyeljenek a képek 
felbontásának minőségére! A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek hozzájárulásu-
kat adták a fotó nyilvános felhasználásához. A pályázónak fel kell tüntetni a fotók mellett a nevét, címét, elérhe-

tőségét, a képek nevezési kategóriáját és címét.
A képeket JPG formátumban várjuk, a következő kategóriák szerint:

ÉPÍTETT ÉRTÉKEK / épületek, utcaképek /
ÉLETKÉPEK /a hétköznapi pillanatképek /
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK / táj és élővilág/

A legjobb pályamunkákból Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmű-
velődési Intézmény kiállítást szervez 2021. második felében. 

A pályamunkák beküldésével a pályázók hozzájárulnak a kiállításon való felhasználáshoz, és a település népsze-
rűsítő kiadványokban, vagy on-line felületeken való megjelenéshez - a pályázó nevének feltüntetésével.

DÍJAZÁS:
Kategóriánként az első három helyezettet jutalmazzuk.

PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE:
A pályázatot 5 tagú zsűri bírálja el. A pályázatok elbírálása névtelenül, sorszám szerint történik. A zsűri a nyertes 

pályaműveket többségi szavazással választja ki.

BEADÁSI HATÁRIDŐ:
2021. május 31. éjfél

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS:
Tőkésné Gali Mónika: +3670/329-4454

Homoki-Kálmánczhey Anett: +3670/339-0668

Füzesgyarmat értékei fotópályázat

2020.05.30. - Lázár Kata és Pál Csaba
 2020.06.03.  Csák Gergő 

2020.06.09.  Kovács Lajos Levente
2020.06.11.  Oláh Natasa 
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ZELK ZOLTÁN 
VAKÁCIÓ

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán

vagy pusztára?
Folyópartra

vagy erdőbe?
Faluszéli

zöld mezőre?
Lepkét fogjunk

vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak

hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a

vakáció.

Füzesgyarmati Programajánló 
07.02.-07.05.    Magyar Házas hétvége tábor -          Gábor Julianna-                            Kastélypark Fürdő előtt
07.06.-07.10. Mini állatpark tábor                          Füzesgyarmati Állatpark            Klapka u.41.

      És Vadfarm Alapítvány
07.06.-07.10. Vándortábor                                    Czeczéné Tóth Mónika        Kossuth Lajos Ált. Isk.
07.13.-07.17. Kézműves tábor (amennyiben nyer) Dürgő Szilvia és Kiss Józsefné        Kossuth Lajos Ált. Isk.
07.13.-07.17. Margaréta tábor Margaréta Családos Egyesület        Civil ház
07.13.-07.17. Népi Kismesterségek tábora Csánki Dezső Helytörténeti            Szörpös ház

Egyesület
07.17.                Hagyományőrző Klub nyílt nap Korán Ibolya        Szörpös ház
07.18.                Fiúk Napja Füzesgyarmatiak és 

Elszármazottak Baráti Köre        Szabolcs u.5.
07.20.-07.24. Idegen nyelvi tábor Füzesgyarmat Idegen Nyelvi 

(amennyiben nyer) Oktatásáér Alapítvány        Gépállomási Isk
07.20.-07.24. Lovas tábor Lovas Barátok Egyesülete        Lovas Centrum
07.20.-07.24. Mini állatpark tábor Füzesgyarmati Állatpark        Klapka u.41.

És Vadfarm Alapítvány 
07.25.               Véradás Magyar Vöröskereszt Békés          Közösségi Központ

Megyei Szervezete Füzesgyarmati  
Alapszervezete      

07.27-07.31. Képzőművészeti tábor (felnőtt) Szitás Erzsébet Képtár        Kossuth u. 67.
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!


