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A tavalyi évben 9 fő kötelező közösségi szolgálatát teljesítő 
középiskolás diák segítette munkánkat. Elsősorban a nyári 
szünetre korlátozódott tevékenységük. Heten a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat által megtartott klubfoglalkozások 
lebonyolításában vettek részt kortárssegítőként, ketten pedig a 
Gondozási Központban végeztek hasznos munkát. Adminiszt-
rációs feladatokat láttak el, besegítettek az ebédhordásba, 
bekapcsolódtak az Idősklub programjaiba.

Az külön örömünkre szolgált, hogy az Idősklub karácsonyi 
műsorát két önkéntes munkára jelentkező diák színvonalas 
előadásával színesítette, akik nem csak kötelezően ellátandó 
feladatként vettek részt az ünnepségünkön.

2015-ben eddig 11 fő diák jelentkezett intézményünkben a 
kötelező közösségi munka egy részének letöltésére. Nyolcan a 
nyári szabadidős gyermekprogramokon vettek részt segítőként, 
hárman pedig a Gondozási központ munkáját segítették.

A kötelező közösségi szolgálatot teljesítő diákok közül 
kiemelkedik , akinek a napközis táborunk idején Szóládi Soma
tanúsított felelősségteljes hozzáállása, kitartó munkabírása, 
közvetlensége, megnyerő modora példa lehet diáktársai 
számára. Köszönjük a diákokat erre a feladatra felkészítő 
tanárok munkáját.

Külön elismerés illeti t, a Nagy László Csató Lászlóné
Szakképző Iskola kapcsolattartó tanárát, aki nem csak 
„prédikál” tanítványainak a közösségi szolgálatról, hanem 
példát is mutat, hiszen önkéntesként vállalt feladatot szabadidős 
gyermekprogramunk lebonyolításában.

Meg kell említeni  és  példa-Somogyi Gréta Ardai Zoltán
mutató hozzáállását, akik szintén a szabadidős gyermekprog-
ramunkban vettek részt. Ők leendő középiskolásként a feladat 
fontosságát, súlyát átérezve készültek és tartottak rendkívül 
színvonalas előadást kortársaiknak. Elismerésünk felké-
szítőjüknek, nek, a Református iskola igaz-Magyar György
gatójának.

Intézményünkben azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb 
hajlandóság van az önkénteskedésre, mely nem csak a nyárra 
koncentrálódik. Köszönjük önzetlen, segítő munkájukat.

Zsíros István mentőtiszt önkéntesként ez év februárjában két 
alkalommal tartott újraélesztéssel kapcsolatos elméleti előadást 

és gyakorlati foglalkozást az intézményben dolgozók, és az 
érdeklődő gondozottak számára.

Nagy Attila hagyományőrző íjász a klubfoglalkozásunkat 
színesítette programjával.

Önkéntes munkáját ajánlotta továbbá egy , magánszemély
aki az őszi-téli időszakban szeretné segíteni intézményünk 
munkáját.

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy 
csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként a közös jó 
érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi 
haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes 
nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem első-
sorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott érték-
ként jelenik meg a fogadó szervezet életében. Előnye, hogy 
elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a 
kirekesztődés csökkentéséhez. Az önkéntesség segít környe-
zetünk és közösségünk jobbá tételében.

Sokan azt hiszik, hogy az önkéntesség a középkorú, unatkozó 
középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az önkéntesség a 
tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb korosztályokat 
és társadalmi rétegeket érinthet. A gyerekek szocializációja, 
oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy később 
közösségük aktív tagjaivá legyenek. A  fiatalok, pályakezdők
szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat 
segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások 
viselik helyettük. Különösen fontos a nők munkaerőpiacra 
való vissza- és bekerülésének nyugdíjas  elősegítése. A 
önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe 
menekülés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett 
egyre több  figyel fel arra, hogy szakembereinek szervezet
önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak 
kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az 
alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, 
növeli a munkamorált. 
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Az idei évi főzőversenyen is a legjobb szakácsok/csapatok Szabó András polgármester úr által felajánlott 
pénzjutalomban részesülnek a következők szerint:
 I. helyezett 15.000 Ft II. helyezett 10.000 Ft III. helyezett   5.000 Ft

A főzőversenyen való részvételüket   (névvel és lakcímmel) legkésőbb 2015. szeptember 25-én (péntek) 12  óráig00

szíveskedjenek jelezni a , vagy a  telefonszámon, Feketéné Csoma Ildikónál (Polgármesteri 06 (30) 656-2032 06 (59) 530-507
Hivatal Szabadság tér 1.; 10-es iroda).

Előzetes helykiosztás: 2015. szeptember 25-én pénteken 13  órától 13  óráig a parkban.00 30

Kiosztott helyek elfoglalása: 2015. szeptember 26-án szombaton 6 -7  óráig.00 00

Reggel 6 órától indul a versengés a Művelődési Központtal szemközti Szabadság téri központi parkban! (Kálvin szobor környéke.)
A helyszínen keletkezhető tűz oltására 1 db érvényes 34 A, 183B C teljesítményű tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie. 
A tűzoltó készüléket a főző biztosítja! 
A versenyen főzött ételből 1 adagot a rendelkezésre bocsátott tányéron kell zsűrizésre bemutatni   a legkésőbb 11  órakor30

Kossuth Iskolában kijelölt teremben.
Eredményhirdetés, szakácsok díjazása várhatóan 12  - 13  órakor.30 00
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