abony.hu
http://www.abony.hu/news.php?item.6034
Oldal 1/4

A Szociális Munka Napját ünnepeltük

Sajtóreferens, 2019 november 09 szombat - 10:15:54

2019. november 8-án került megrendezésre Abonyban a Szociális Munka Napja alkalmából
megrendezett ünnepség az abonyi Kultúra Háza kamaratermében. ElQször
polgármester

PetQ Zsolt

köszönte meg minden szakembernek a városunk szociális ellátásában vég-zett

lelkiismeretes munkáját

kiemelve személyes érintettségét és érzékenységét is a téma

iránt. A zeneiskola növendékeinek: Khórer Attilának és Berki Illésnek gyönyörq mqsorát
követQen

Dudinszky Mónika alpolgármester asszony

jubilálóknak

adta át az emléklapokat és a virágokat a

Korbély Csaba Ferencné, a Humánpolitikai Bizottság elnöké

nek köszöntése

alatt.
Kökény Mihályné, Tímár Lászlóné, Acsai Gézáné, a Karitasz abonyi csoportjának tagjai
és Somodi Lászlóné, a

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató

Központjának munkatársa
Kökény Mihályné

10 éves jubileumot

ünnepeltek.

az abonyi Karitasz csoport aktív tagja. Munkáját lelkiismeretesen,

kimagasló szorgalommal végzi immár 10 éve. A ruhagyqjtés és osztás szolgálatán kívül
bekapcsolódik az élelmiszerosztás, karácsonyi és húsvéti csomagkészítés, iskolakezdési,
tqzifa támogatásába is. Ha kell, maga viszi el az adományokat a segítségre szoruló
családoknak. Hihetetlen munkabírással végzi karitatív tevékenységét.

Munkájával nagyban

hozzájárul, hogy a templom állandóan, de különösen a nagy ünnepek alkalmával, esküvQkön
tisztán ragyogjon. Állandó segítQje a sekrestyésnek.
Timár Lászlóné

is 10 éve végez önkéntes szolgálatot az abonyi Katolikus Karitászban. Az

évek alatt megtapasztalta, hogy az önzetlen, karitatív munka milyen hálás feladat, amelyet
mindig nagy örömmel végez. Önkénteseknek tartott képzésen

két alkalommal is részt vett,

hogy tudását gyarapíthassa. A karitászcsoport minden tevékenységében személyesen részt
vállal, akár szervezési, akár kivitelezési feladatokról legyen szó. Fiatalos lendülettel,
hihetetlen munkabírással végzi karitatív tevékenységét.
Acsai Gézáné

szintén 10 éve segítQje a Karitász csapatának. Megbízható, precíz,

rugalmas hozzáállása példaértékq a karitatív szolgálatot teljesítQk körében.
SegítQkész. Áldozatos munkát végez a karácsonyi és húsvéti segélycsomagok
elkészítésénél és szétosztásánál. A ruhagyqjtés és osztás szolgálatán kívül
bekapcsolódik az élelmiszerosztás, karácsonyi és húsvéti csomagkészítés, iskolakezdési,
tqzifa támogatásába is. Róla is elmondhatjuk, hogy korához képest fantasztikus
munkabírással rendelkezik. Felpattan a

drótszamárra , és máris ott terem, ahol a

legnagyobb szükség van rá.

Somodi Lászlóné

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató

Központjának munkatársa 2002-ben végezte el a szociális gondozó és ápoló képzést. Ezt
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megelQzQ években két gyermeke nevelése mellett a Ceglédi Állami Tangazdaságban és a
Ceglédi Mqanyagipari Kft.-nél dolgozott. 2009. február 1-tQl a házi segítségnyújtás
szakfeladat munkatársa. Szakmai elhivatottsága az idQsek gondozásában teljesedik ki.
2013-ban

ECDL-számítógépes tanfolyamot végzett el. 2015-ben a demenciában szenvedQ betegek

speciális ellátásáról szóló továbbképzésen vett részt, hogy a megszerzett tudással még
inkább segíteni tudjon embertársain. Gondoskodó személyiségének és segítQkészségének
köszönhetQen nagyon szeretik az idQsek, munkáját lelkiismeretesen végzi. Közvetlen
természetével hamar az emberek szívébe zárja magát.
15 éves jubileumát ünnepelte Bevizné Molnár Erika,
Társulás

a Ceglédi Többcélú Kistérségi

Humán Szolgáltató Központjának munkatársa.

1987-tQl nQi ruha készítQként a

helyi varrodában, majd a Ceglédi Puma gyárban dolgozott, illetve gyermekei születését
követQen 12 évig közhasznú munkavállalóként az abonyi strandon tudott elhelyezkedni.

2015

és 2018 között a Szolnoki Liget úti fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthonában
kezdett dolgozni lakóotthonos nevelQként.

Itt tevékenykedett 2018-ig, itt végezte el a

szociális gondozó ápoló képzést 2016-ban. Közben leérettségizett, majd sikeres ECDL
vizsgát tett. 2019. január elseje óta dolgozik a Humán Szolgáltató Központ Támogató
Szolgálatnál, mint személyi segítQ. Ugyanez év márciusában elkezdte a gyógypedagógiai
asszisztensi képzést.

Erika az eltelt tíz hónap alatt nagyon gyorsan belopta magát

munkatársai szívébe. Szakmailag felkészült, segítQkész, figyelmesen hallgatja meg a hozzá
fordulók gondjait, nehézségeit, örömeit. Munkáját megbízhatóan, precízen végzi. Nyílt,
pozitív személyiség. Továbbra is számítanak a munkájára.
20 éves jubileumát ünnepelte Kozma Tímea,
Szolgáltató Központjának munkatársa és

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán
Skultéti Katalin,

a Vöröskereszt segítQ

önkéntese.
Kozma Tímea

1993-ban érettségizett Tiszaföldváron, majd a következQ évben szociális

asszisztens szakképesítést szerzett. Ezt követQen a Szolnoki Liget úti iskolában dolgozott
pedagógiai asszisztensként. Tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi
FQiskolai szakán folytatta, ahol általános szociális munkás diplomát kapott 1999-ben. A
CsaládsegítQ Szolgálatánál végezte a fQiskolai gyakorlatot, majd munkatársként
helyezkedett el. KésQbb Gyermekjóléti Szolgálatnál 16 évig tevékenykedett lelkiismeretesen.
A 2016-ban átkerült a pszichiátriai betegek közösségi ellátásába, ami a személyiségéhez
és szakmai érdeklQdéséhez igen közel álló tevékenység. 2004-ben tereptanári
képesítést szerzett, és az ezt követQ a szociális képzések hallgatói számára
gyakorlatokat vezetett. 2006-ban sikeres ECDL számítógép vizsgát tett. Kreativitás és a
különbözQ élethelyzetek sajátos szempontú megközelítése jellemzi, ami emeli napi
munkájának a színvonalát.
Skultéti Katalin

a Vöröskereszt segítQ önkénteseként dolgozik immár 20 éve.

1999 óta

segédkezik a városi véradások szervezésében. Régebben Q maga is véradó volt. Részt vett
véradóink toborzásában, ösztönzésében, véradási helyszínen adminisztratív munkájával
segítette a Magyar Vöröskereszt munkáját.
lelkesedésére.

A jövQben továbbra is számítanak kitartó
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25 éves jubileumát

ünnepelte

Szabóné Ferenczi Máriát

, a Ceglédi Többcélú Kistérségi

Társulás Humán Szolgáltató Központjának munkatársa, valamint

Juhász Piroska , az abonyi

Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Ügyek Osztályának ügyintézQje.
Szabóné Ferenczi Mária

életét a segítségnyújtás és a rászorulók iránti empatikus

magatartás hatja át. Általános ápoló és asszisztens szakon végzett a Török János
Egészségügyi Szakközépiskolában, utána Szolnokon sportorvos mellett dolgozott. Szeretett
volna továbbtanulni, így a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia

TanárképzQ FQiskola

általános szociális munkás szakán szerzett diplomát 1999-ben. A fQiskolai tanulmánya alatt
a nagygyakorlatát az abonyi Humán Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatánál
töltötte, gyorsan beilleszkedett a közösségbe. Kitti lánya születése és a GYES letelte
után itt állt munkába. Feladatait mindig lelkiismeretesen ellátta. Érdekelték az új szakmai
kihívások. 2007 szeptemberétQl a Támogató szolgálatot vezette, ahol fogyatékos gyermekek
és felnQttek ellátásának szervezésével foglalkozott. 2009 óta a Gondozási Központ
vezetQje, ahol az idQsek gondozásához kapcsolódó szolgáltatások biztosítását végzi. A
munkája mellett 2010-ben szociális szakvizsgát tett, a Debreceni Egyetemenen rehabilitációs
szakember végzettséget szerzett. 2017-tQl intézményvezetQ helyettes. 25 éve töretlen
lelkesedéssel és magas szakmai szinten dolgozik a város lakosságáért és a szociális
szolgáltatások fejlesztéséért.
Juhász Piroska

1994. február 1-jén kezdett a Polgármesteri Hivatalban közhasznú

foglalkoztatottként, majd 1994. október 1-jén kinevezték az akkori szociális irodába
szociális ügyintézQnek. Azóta a hivatalban történt szerkezeti változásokat követve
folyamatosan szociális területen dolgozik.

1997. november 1-jén került a gyámhivatalhoz, ahol

megismerte a szociális rászorultság másik oldalát is.
ügyintézQ, a hatósági területen dolgozik ma is.

2001-tQl lett ismét szociális

Munkáját becsületesen, lelkiismeretesen

végzi. Az ügyfélfogadások során számos nehéz sorsú, segítségre szoruló emberrel
találkozik, amely munkát csak a benne lévQ empátiával, alázattal lehet magas színvonalon
ellátni.

Munkavégzése során fontos a

hallgatni tudás képessége , hiszen nem mindenkin

tudnak kollégáival azonnal segíteni, viszont már az is segítség, ha meghallgatják a
hozzájuk forduló embereket.

Piroskát a visszajelzések alapján az ügyfelek szeretik,

számítanak segítségére, bizalommal fordulnak hozzá problémáikkal.
40 éves jubileumát

ünnepelte

Dirnerné Tóth Sára

és

Radványi Ferencné, a

Ceglédi

Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának munkatársai.
Dirnerné Tóth Sára

az abonyi Kinizsi Pál gimnáziumban érettségizett 1979-ben, majd a

ceglédi Toldy Ferenc kórház csecsemQ osztályán dolgozott. IdQközben egészségügyi
szakiskolát végzett. 1985-tQl Abonyban helyezkedett el. Az öregek napközi otthonában és két
fia nevelése mellett elkezdQdött az a szakmai folyamat, amely nyugdíjba vonulásáig tartott.
Munkája mellett több továbbképzésen is részt vett: pl. Veszteséggel járó bánásmód
Hospice szemléletq idQsgondozás elnevezésq továbbképzési programon, illetve a Kézen Fogva
Alapítvány

Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai

továbbképzésén.

2013-ban sikeres ECDL-számítógépes vizsgát tett. 2012. augusztus 1-tQl a házi
segítségnyújtás területen kezdett tevékenykedni, majd 2015-tQl az IdQsek klubja
gondozónQje és a szociális étkeztetés szakfeladat koordinátora lett. Napi munkájában
idQsekkel foglalkozott, programokat, kreatív foglalkozásokat szervezett számukra. A város
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nevében is köszönjük munkáját!
Radványi Ferencné

1978-ban kezdett dolgozni a Mechanikai Mqveknél, majd 16 év után a

TiszajenQi Kinder gyárba került 2 évre. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán
Szolgáltató Központjában 1995-ben az IdQsek Bentlakásos Otthonban kezdte meg a munkáját,
majd a házi segítségnyújtásban és az IdQsek Klubjában dolgozott. Szociális
ápoló-gondozó végzettségét 1999-ben szerezte, majd a Támogató Szolgálat beindulásakor a
munkavégzéshez szükséges személyi segítQi ismereteket Kecskeméten szerezte meg. A
Támogató Szolgálatban, személyi segítQként fogyatékos felnQtteknek segített a mindennapi
teendQik ellátásában és gyerekeknek az iskolába járásban. Ma már nyugdíjas éveit
élvezi. Mindig lelkiismeretesen, precízen végezte munkáját, a munkatársak és a gondozottak
egyaránt szerették, a mai napig jó szívvel emlegetik. Jó csapatjátékosként munkatársai
mindig számíthattak rá, díszítésben, dekorálásban a mai napig nem ér senki sem a nyomába.
A jubilálók köszöntése után a megjelenteket finom ebéd és kötetlen beszélgetés várta a
Kultúra Háza szakköri termében.
Jandácsik Pál

Fotók: Borsányi János

(A facebook galéria megtekintéséhez kattintson a képre!)

