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„Ha veszel, megtelik a kezed,
ha adsz, megtelik a szíved!”

(Margaret Seemann)

Sokan adtak, sokan kaptak
Összefogással segítettek a kunhegyesiek

Magunk mögött hagytunk egy évet, és ahogy ez lenni szokott, 
eljött a számvetés, az összegzés időszaka. A Kunhegyesi Mikro-
térségi Szociális Intézmény vezetőjeként sokféle formában, 
nézőpontból kell értékelnem az elmúlt év szakmai tapasz-
talatait, munkánk eredményességét, ilyenkor sorra veszem 
azokat a sikereket és kudarcokat, amelyek részei a mindennapos 
tevékenységünknek, segítő munkánknak. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat mindig örömmel él a lehetőséggel, ha 
valamilyen nemes cél érdekében összefogva dolgozhat azon, 
hogy a városban élő hátrányos helyzetű családok, egyének 
mindennapjain könnyítsen egy kicsit, életükbe örömöt és 
elégedettséget hozva. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2014-es 
esztendőben szervezett adományozásaink, illetve a megren-
dezett nyári táborunk ideje alatt sok segítséget kaptunk a helyi 
vá l la lkozóktó l , 
illetve az Önkor-
mányzattól.

Az év folyamán 
többször is kiosz-
tásra kerültek a 
kertészetben ter-
m e s z t e t t  z ö l d -
ségek, melyeket a 
hátrányos hely-
zetben élő csalá-
dok, egyének min-
den esetben nagy 
örömmel fogadtak. Tavasszal hagymát, krumplit, ősszel 
káposztát, sárgarépát tudtunk osztani.

2014-ben először hirdettük meg iskolakezdési adomány-
gyűjtő akciónkat „De nehéz az iskolatáska!” címmel. Magán-
személyek és vállalkozók tanszer felajánlásaiból 14 kisiskolás 
gyermek számára állítottunk össze csomagot, melyet a tanító 
nénik javaslatait figyelembe véve osztottunk ki szeptember 
végén.

Október elején magánszemély felajánlásából nagy mennyi-
ségű tornacipő adományt kaptunk, melyek az óvó nénik és az 
iskolai gyermekvédelmi felelősök javaslatára osztottuk ki a 
rászoruló gyermekeknek. Nyári táborunk is az összefogás 
erejéből valósulhatott meg: a város ingyenesen biztosította a 
strandolást, a Nagykun-Hús Kft és a Deko Pékség jóvoltából 
naponta háromszor tudtak a táborozók ingyenesen étkezni. Az 
örömtől csillogó gyermekszemek, a felszabadult gyerekzsivaj 
nekünk jutott, de a köszönet ezért a támogatókat illeti. 

Karácsonyi lélekmelengető adakozás
Hogy az összefogásnak milyen ereje van, mi sem bizonyítja 

jobban, mint a második alkalommal meghirdetett karácsonyi 
„Cipősdoboz akció” sikere. A 149 adakozó – magánszemélyek, 
cégek, szervezetek – jóvoltából 185 kis gyermeknek tudtunk 
örömteli perceket szerezni a felajánlott játékokkal, könyvekkel, 
édességekkel az ünnepi készülődés napjaiban. Érkeztek kisebb 
nagyobb felajánlások, és 
gyűltek az ajándékok, lassan 
megteltek a dobozok. Ahogy 
az elmúlt évben, most is 
nagy segítséget jelentett 
Fábián Tibor, a Lánczi Fruit 
Kft vezetőjének adománya, 
aki az Oázis Zöldség-Gyü-
mölcs üzletéből hozott nagy 
mennyiségű mandarinnal és 
naranccsal járult hozzá a 
dobozok megtöltéséhez.

A gyerekek mellett az 
idősekről sem feledkeztünk meg. Idősklubunk mindennapjait 

egész évben szín-
vonalas progra-
mokkal színesítet-
tük, így a karácso-
nyi ünnep-soro-
zatból sem marad-
hattak ki. Hangu-
latos karácsony-
vá ró  dé lu t án ra 
gyűltek össze az 
idősek, az ajándé-
kot két középisko-

lás fiatal, Kovács Veronika és Pataki Andrea nyújtotta át. Egy 
dal és egy vers: a fiatalság minden energiájával és rengeteg sze-
retettel átitatva. Csak ennyi kellett, hogy a karácsony angyala 
felbukkanjon ezen az ünnepségen, és – ha csak néhány percre is 
– helyet keressen a szívekben. Ajándékozni, adni így is lehet. 

Magam és munkatársaim nevében ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani minden felajánlónak, hogy adományaikkal, 
önzetlen segítségükkel hozzájárultak a településünkön nehéz 
körülmények között élők támogatásához. Kívánok vala-
mennyiüknek egészségben, örömteli eseményekben gazdag, 
boldog új évet. 
 Vincze Lászlóné intézményvezető
 Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kunhegyesi Mikro-térségi 
Szociális Intézmény a következő szociális feladatokat látja el 
Kunhegyes város közigazgatási területén:

· szociális étkeztetés

· házi segítségnyújtás

· nappali ellátás, idősek klubja

· családsegítés

· gyermekjóléti szolgáltatás.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az alapellátás 
szolgáltatásaiban a következő térítési díjakat állapította meg:

· szociális étkeztetés jövedelemtől függően 300-445 
Ft/fő/napaz étel kiszállítása 110 Ft/nap

· házi segítségnyújtás – 0 Ft

· nappali ellátás, idősek klubja tartózkodás – 0 Ft
Az intézmény székhelye Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14.
Telefon: 325-144
Várjuk az érdeklődőket, jelentkezőket munkanapokon 8-16 
óráig.

 Angyal Balázsné Vincze Lászlóné
 gondozási központ vezető intézményvezető

Tisztelt Kunhegyesiek!


