
 2016. December Kunhegyesi Híradó 9

az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

„Karácsonyi csillagok”
címmel, nyolcadik alkalommal hirdeti meg tárgyalkotó pályázatát helyi, térségi és bácsfeketehegyi amatőr 

alkotók számára.
A pályázat célja: 

 A helyi értékek, kézműves hagyományok, – kiemelten a kun díszítőművészet mai igényekhez igazodó 
alkalmazása – bemutatása amatőr alkotók munkáin keresztül

 A karácsony és kapcsolódó ünnepkör művészi megfogalmazása a tárgyalkotó népművészet valamint a 
képzőművészet eszközeinek felhasználásával.

Pályázni bármilyen technikával elkészített, (faragás, szövés, csipkeverés, hímzés, szálas anyagok, virágkötés, gyöngyfűzés, 
üvegfestés, grafika, festészet) a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó használati, díszítő tárgy, vagy tárgy együttessel (pl. készletek, 
terítő szettek stb.) lehet. Alkotónként 2 db, vagy 2 összetartozó együttes benyújtásával vehet részt minden pályázó. A benyújtott 
alkotásokkal szemben támasztott elvárás, hogy saját készítésű legyen, mely a korábbi helyi tárlaton még nem szerepelt.

A pályamunkákat névvel, alkotás címével, technika megjelölésével 
2016. december 9-ig

várjuk, az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központba.
A pályamunkák a készítés technikája szerinti csoportosításban kerülnek értékelésre, felkért szakmai zsűri által. 

A zsűri elnöke: Szűcs Andrea fazekas, a Népművészet Ifjú Mestere.
Gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban a három legjobbnak ítélt alkotás készítője díjazásra kerül.
A beérkező pályamunkák kiállításra kerülnek a Művelődési Központ pódiumtermében.

A kiállítás 2016. december 16-án 16 órakor kerül megnyitásra.

Az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre 
szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet, 
akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal 
végzik munkájukat.

A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden 
közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, bete-
gekről.

A társadalom fokmérője, hogyan él együtt a szegényekkel, 
hogyan gondoskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra 
szorulókkal.

Sajnos Kunhegyesen, és a járásban is sokan élnek olyanok, 
akik Önkormányzatuk támogatására szorulnak testi, lelki, 
szociális és anyagi bajaikban. Önökön keresztül juthat el ez a 
segítség.

Tudjuk, nehéz hivatás a szociális munka. Nemcsak sokoldalú 
szakértelmet, felkészültséget kíván, hanem hatalmas áldozat-
vállalást, emberséget, őszinte együttérzést is.

A szociális területen dolgozók munkájának középpontjában 
az ember áll. Az emberi testtel és lélekkel foglalkozni óriási fel-
adat. Aki a rászorulóknak hamar/gyorsan ad, adománya kétsze-
res. Fontos gondolat ez a mai korban, amikor látjuk, hogy a 
hétköznapi élet egyéni és közösségi minősége felbomlott, az 
egymáshoz, a közösséghez és az erkölcsiséghez való viszo-
nyunk konfliktusokkal terhelt. Menekülünk a problémáktól. 
Nehezen adunk a rászorulóknak, kerüljük a koldust, a hajlék-
talant, a rokkant és idős embert, pillantásunk átugorja a segít-
ségért fohászkodó tekintetet. Ha nem látjuk, talán nincs is!

A szociális szakemberek azért fáradoznak, hogy a leggyen-
gébb, legkiszolgáltatottabb csoportok ne váljanak áldozatokká. 
Jellemzően azokkal az elesett emberekkel foglalkoznak, akik 
önerőből nem tudnak megküzdeni nehézségeikkel. Az olykor 
életmentő, komoly krízishelyzeteket elhárító azonnali segítség 
mellett probléma megoldási lehetőségeket tárnak fel a segít-
ségre szoruló vagy krízis helyzetben lévők előtt, ezzel is segítve 

a mindennapi életben való boldogulásukat. Mindemellett a 
szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal elkísérik az 
embereket a bölcsőtől a sírig, továbbá gondoskodnak az árvák-
ról, az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről; segítik a sze-
gényeket, a fogyatékosokat és a hajléktalanokat.

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, 
hogy mások is élnek a földön őkívüle,

és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, 
hanem másokra is.” (Szabó Magda)

Nagyra értékeljük a szociális munka területén dolgozók 
kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, akik napi 
kapcsolatban vannak a város szociálisan érintett lakosaival.

Kívánjuk, hogy sok örömet találjanak nem mindig könnyű 
hivatásukban!

A 2016. november 11-én megtartott ünnepségen a szociális 
intézmények dolgozói közül kiváló munkájuk elismeréséért 
többen könyvjutalmat vehettek át Szabó András polgármester 
úrtól.

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény jutalmazott 
dolgozói:

Hajnal Istvánné, Villás Nóra, Vona Józsefné, Tószegi 
Annamária, Szabóné Kasza Katalin; Lengéné Tatár 
Margit, Fehér Sándorné, Vassné Tóth Hajnalka; Farkas 
Zsigmondné, Somodi Katalin.

Bölcsőde jutalmazott dolgozói:
Király Erika, Vas Istvánné

Sarepta Idősek Otthona jutalmazott dolgozói:
Borsi Jánosné, Csúr Miklósné, Kolláth-Bartus 
Marianna, Nagy Lajosné, Péntek Sándor 

„Tóparti Otthon” Lakóotthon jutalmazott dolgozói:
Schmidt Anna, Kolláth István, Szabó Istvánné

Vincze Lászlóné


