„A szándék mérettetik meg, nem az adomány.”
Gotthold Ephraim Lessing
Úgy vélem, hogy eme idézet méltán tükrözi az egész éven át
tartó adománygyűjtésünket, és a Cipősdoboz akciónkat. Egész
évben fogadtuk a lakosság által felajánlott adományokat, melyeket ezúton is nagyon köszönünk. A 2015-ös esztendőben
összesen 176 embernek jutott eszébe az a tény, hogy vannak,
akiknek nélkülözniük kell. A 176 adakozó közül volt, aki rendszeresen vagy többször is hozott ruhát, játékokat, használati
tárgyakat a rászorulóknak. Az Önkormányzat által működtetett
kertészetből, a helyi vállalkozóktól, valamint az egyházaktól
több alkalommal kértünk és kaptunk élelmiszert, melyet külön
köszönünk.
Karácsony előtt immár 3. alkalommal került sor a Cipősdoboz jótékonysági akció megszervezésére. 2015-ben 150 család, 235 legfeljebb 10 éves gyermekének állítottunk össze ajándékcsomagokat. Az ajándékokat átvevő gyermekek kiválasztásában segítettek a védőnők, az óvónők, a bölcsőde, és a tanítónők. Ezen akció kiemelt támogatói a Hit Gyülekezete, a Katolikus Egyházközség, a Kunhegyesi Járási Hivatal, a Lánczi
Fruit Kft., Szatmári Zoltán egyéni vállalkozó, a Vöröskereszt
Tiszafüredi Kirendeltsége, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal. A gyerekek a csomagokban kézműves süteményeket is találhattak. A nagy mennyiségű, saját kezűleg készített ﬁnomságot önkéntes segítőink ajánlották fel Szabó

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosítása alapján 2016. 01. 01-től megkezdte
működését a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
önálló szakmai egységeként a Család- és Gyermekjóléti
Központ, mely a Kunhegyesi járás településeit látja el.
A Központ feladata a veszélyeztetett családok és gyermekek
gondozása, problémájának kezelése a járás minden településén.
A Központ napi kapcsolatban van a települési család és gyermekjóléti szolgálatokkal, ahonnan szükség esetén azonnal
jeleznek a családgondozók.
A Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási rendje a
következő:
hétfő:
8.00 – 12.00
kedd:
8.00 – 12.00
szerda:
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
csütörtök:
8.00 – 12.00
péntek:
8.00 – 10.00
telefon: (06)59/530-156
e-mail: csgyk.kunhegyes@gmail.com
A lakosok a lelki elsősegély telefont ingyenesen vehetik
igénybe, melynek telefonszáma: 116-123
A központ minden nap du. 16.00 órától másnap reggel 8.00
óráig, illetve hétvégén 0-24 órában készenléti telefont működtet
azért, hogy KRÍZISHELYZET esetén éjjel – nappal segíteni
tudjon.
A készenléti szolgálat telefonszáma: 06-20/431-2650
A Központ pszichológiai és jogi tanácsadást biztosít
szakemberekkel, valamint kapcsolati ügyeletet tart szükség
esetén, mindezt előre egyeztetett időpontban.
Ezúton jelezzük azt is, hogy a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, mint alapellátás, továbbra is működik a Kossuth L. u.
106. szám alatt, melynek telefonszáma: 06-59/530-155
Kérjük a lakosokat, hogy problémájukkal bizalommal fordul-

Károlyné, Dienes Mihályné, Kissné Veres Edit, Szentpéteri
Istvánné, és Pénzes Istvánné és, ezt itt is meg szeretném köszönni nekik.
Köszönöm a munkatársaimnak, akik még a szabad idejüket is
feláldozva segítettek a csomagokat összeállítani és közreműködtek a kiosztásban. Valamint köszönöm mindazoknak, akik
csak egy kicsivel is segítették munkánkat, vagy csak egy aprócska ajándékot hoztak. A megajándékozott gyermekek nagyon örültek csomagjaiknak, és boldogan nyitogatták azokat,
mint ahogy az egy internetes közösségi oldalon megosztott
képen is látható.
Idén is számítunk a segítségükre, és adományaikra.
„Hogy mit kell tenni, azt sokan tudják. Hogy hogyan
kell tenni, az kevés embert érdekel. S még ennél is
kevesebb az, aki meg is meri tenni.”
Sri Chinmoy
Szerencsére Kunhegyesen nem is olyan kevés az, aki meg
meri tenni.
Köszönjük!
Minden kedves kunhegyesi lakosnak boldog újévet
kívánunk!
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
Vincze Lászlóné
intézményvezető

janak hozzánk személyesen, vagy a megadott telefonszámokon,
illetve a jelzéseikkel segítsék a munkánkat.
Vincze Lászlóné intézményvezető

