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Minden év novemberében van a Szociális 
Munka Napja, az alábbi írásban köszöntöm a 
Kunhegyesen dolgozó szociális munkásokat.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszön-
töm a Szociális Munka Napja alkalmából a 
szociális ágazat valamennyi dolgozóját, 
akik nap mint nap dolgoznak a rászorul-
takért. A szociális munkások jellemzően 
azokkal az elesett emberekkel foglalkoz-
nak, akik önerőből nem tudnak megküzdeni 
nehézségeikkel. Valójában Ők az igazi segí-
tők, akik probléma-megoldási lehetősége-
ket tárnak fel a segítségre szoruló krízis-
helyzetben lévő embertársaink előtt. Mind-
emellett a szociális ágazat dolgozói áldoza-
tos munkájukkal elkísérik az embereket a 
bölcsőtől a sírig, továbbá az ágazat dolgozói 
gondoskodnak az árvákról az elesettekről, a 
gyermekekről, az idősekről: segítik a szegé-
nyeket, a fogyatékosokat.

Tudjuk, nehéz ez a hivatás, amely nem-
csak sokoldalú szakértelmet, felkészült-
séget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, 
emberséget, őszinte együttérzést is folya-
matosan. Önök azok, akik ha kell szomba-
ton, vasárnap sőt ünnepnapokon is helytáll-
nak, hisz a gondozás nem állhat meg egyet-
len napon, sőt órán sem.

A világnap a Szociális Munkások Nem-
zetközi Egyesületének javaslatára minden 
évben egy adott témára épül, idén ez a 

„segítsük a közösségeket és a fenntartható 
fejlődést”. A program elsődleges célja, 
hogy az égető és aktuális problémákra ref-
lektáljon a megszokottnál kötetlenebb for-
mában, a szakmaiság megtartásával. Illet-
ve, hogy megmutassa: a szociális munkás 
szakmának helye van a mai társadalomban.

Minden tiszteletem az Önöké. Önkor-
mányzatunk nagyra értékeli a Kunhegye-
sen a szociális munka területén dolgozókat, 
büszkék vagyunk kiemelkedő, nagyon fon-
tos munkájukra. Nagyra becsüljük sok-
oldalú szakértelmüket, felkészültségüket, 
áldozatvállalásukat, emberségüket, őszinte 
folyamatos együttérzésüket a rászorulók 
iránt.

Őszintén kívánjuk, hogy a szociális 
ágazatban dolgozók fizetését kormányunk 
a gazdasági eredményeink tükrében minél 
hamarabb rendezze, ezért mi is minden 
lehetséges fórumon ezt felvetjük és ezért 
szót emelünk.

Nagyon büszkék vagyunk az Önök 
munkájára és kívánok mindenkinek sok 
sikert és jó egészséget.

Minden lakótársamnak kívánok Békés, 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet!
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