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Tisztelt Olvasó!
Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, mit 

végeztünk el a mögöttünk lévő időszakban és átgondoljuk, 
milyen feladatok várnak ránk a jövőben.  Így tesszük ezt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban is. 

A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat eredmé-
nyeként megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfél-
barát, hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki 
és egy egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás 
jött létre. Az ügyfelek megkedvelték a kormányablakokat, ahol 
egy helyen több ügy is elintézhető. A megyében 14 integrált 
ügyfélszolgálat várja az állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a 
szám néhány éven belül 18-ra emelkedne. 

A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása is, 
amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált ügy-
félszolgálat. Lényegében egy mozgó kormányablakról van szó.

Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt 
érjék el az ügyintézési pontokat, illetve a lehető legközelebb 
vigyük a közigazgatást, az állami szolgáltatásokat az embe-
rekhez. 

Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kormány célul 
tűzte ki, hogy húsz-harminc év múlva Európa egyik legélhetőbb 
államává váljon Magyarország. Ehhez több területen várhatók 
újabb döntések, mint pl. a családtámogatások rendszerének erő-
sítése, a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség növelése, a 
bürokrácia további csökkentése. Fontos terület a nemzeti iden-
titás, a kultúra, illetve az oktatás erősítése. Mindez azért lénye-
ges, mert a közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törek-
véseket. A megyei kormányhivatal munkatársai eddig is 
megfeleltek a kihívásoknak, és biztos vagyok abban, hogy így 
lesz ez a jövőben is, amivel hozzájárulunk ügyfeleink, a megye 
lakóinak elégedettségéhez. 

Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek áldott ünnepet és 
eredményekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Berkó Attila
kormánymegbízott

Adományosztás a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézményben
„Jónak Lenni Jó” – Bizonyára ezt érezték azok a kunhegyesi 

vállalkozók, üzletemberek, magánszemélyek, akik 2018-ban is, 
mint minden évben a karácsony közeledtével, örömmel és jó 
szívvel adományoztak kisebb-nagyobb csomagokat a rászoruló 
családoknak, gyermekeknek, hogy megsegítsék azokat azokat, 
akiknek nehézséget okoz a karácsonyi édesség és játék 
beszerzése gyermekeik részére.

Megtiszteltetés számunkra, hogy intézményünket kérték meg 
arra, hogy közreműködjön az adományok szétosztásában, hogy 
valóban olyan helyre kerüljenek az ajándékok, ahová szánták az 
adományozók.

2018.december 5-én került kiosztásra 103 gyermek részére 
egy egy édességeket és játékokat tartalmazó csomag, melyet 
minden család és gyermekeik örömmel fogadtak. 

A megajándékozott családok gyermekeire a nevelési – 
oktatási intézmények pedagógusai tettek javaslatot a minden-
napi tapasztalataik és a családok ismerete alapján.

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény évek óta 
minden karácsonykor valamilyen segítő akcióval könnyíti meg 
a rászoruló családok adventi készülődését. 

Intézményünkben az Adományhely az EFOP 1.4.2-16 
Integrált Kistérségi Gyermekprogramok pályázat keretén belül 
és anyagi támogatásával működik és szívesen várjuk 
adományaikat Kunhegyesen a Családsegítő épületében 
Kossuth út 106. szám alatt, ahonnan minden esetben a 
megfelelő helyre kerülnek az adományok, legyen az bútor, 
ruhanemű vagy egyéb tárgyi eszköz.

A lakossági adományozáson kívül minden évben 2 
alkalommal csecsemő és gyermekruhákat juttatunk el a karcagi 
Kátai Gábor Kórház újszülött és gyermekosztályára a 
kunhegyesi mentősök segítségével, mely adományt nagy 
örömmel fogadnak a kórházban. 

Kunhegyesen a krízishelyzetbe került családoknak minden 
esetben és azonnal juttatunk adományt, amint tudomást 
szerzünk a szükségről. 

Kérjük a lakosságot, ha olyan helyzetet észlel, ahol 
segíteni tudunk, jelezze ezt a családsegítőben és mi segítünk.

Aki szeretne adományt kapni, szintén szeretettel várjuk és 
segítjük a szükségében ruhaneművel, gyermekruhákkal, 
bútorokkal, játékokkal.

Ezúton mondunk köszönetet nagylelkű adományáért 
mindazoknak, akik az idén is szebbé tették az ünnepet 109 
gyermek számára Kunhegyesen. Legyen lelkükben ugyan-
olyan boldogság és öröm, mint azokéban, akik megkapták 
adományaikat!

Köszönjük a vállalkozóknak és magánszemélyeknek az 
adományt.

K. Tóth András
Vincze Lászlóné
Kissné Molnár Andrea
Hegyesi Kft.
Kun Pál 
Gönczi András
Hajnal Antal
Molnár Istvánné
Fuky Csoki
Fortuna ABC
Dienes Mihályné
Bodnár Lajosné
Szabó Zoltán
Kovács BT.
Szentpéteriné Lévai Mária
Szentpéteri Istvánné
Szőllősi Sütőipar Kft.
Szabó Károlyné
Papp Istvánné
Molnár- Kolozsvári Mariann
Bella ABC
Emődi Imre
Földházi Éva
Botos Ildikó

Adományozóinknak és Kunhegyes város lakosainak 
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánunk! 

A Mikro-térségi Szociális Intézmény minden dolgozója 
nevében

Somodi József 
intézményvezető


