
Juhász Barnabás polgármester köszöntője 

Kedves Vendégeink!  

Szeretettel köszöntök mindenkit a Családi napon. Rendkívüli a mai alkalom, mert 

olyan rendezvénynek ad helyet a Községi Park, ami az utóbbi években a faluban 

egyáltalán nem volt. Családi programként hirdettük a mai rendezvényt, mert 

reményeink szerint minden korosztály talál magának programot a kínálatban. 

A Karitász segítő tevékenységének a középpontjában a családok állnak. A 

Katolikus Egyház nevében teszik a jót lehetőségünkhöz mérten. Ma a szegénység 

nagy társadalmi gondot jelent, az egyház  is segít a rászorulókon, betegeken, 

hajléktalanokon. 

A csoportnak 22 lelkes tagja van, a maga területén tagok hittel és szeretettel 

végzik munkájukat. Nemcsak a vallásos embereken próbálnak segíteni. Tudjuk, 

hogy az adományok, segélyek, látogatások, agapék csak eszközök, melyek 

segítségével gyakoroljuk a cselekvő és szolgáló szeretetet. 

A Karitász mindig embertől emberig segít, többet szeretnénk tenni a 

személytelen csomagosztásnál. Igyekszünk szeretetet sugározni, formálni a 

szíveket, és ezáltal emberibbé tenni a közösséget. A segítség mindig egy 

személyes kapcsolat. 

Sajnos nem tudunk annyit segíteni, amennyit szeretnénk. A csoport egyik 

legfőbb erőssége, hogy jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, nyugdíjas 

egyesülettel, a romák és nagycsaládosok szervezetével és más civil 

szervezetekkel. Az óvodával, az iskolával is rendszeres a kapcsolat. Támogatva 

egymás  tevékenységét. Számíthatunk egymásra, részt veszünk közös 

rendezvényeken, erősítve egymást, hiszen a cél közös. Tehát elmondhatjuk, 

hogy mellettünk állnak „tiszteletbeli Karitász tagok” is, akik adományaikkal, 

segítségükkel, anyagi eszközökkel támogatják a csoport munkáját. A Pszichiátriai 

Otthonnal is élő és rendszeres a kapcsolat. A Nyugdíjas Egyesület  tagjai is  a 

csoport tagjai, de  a református  testvérek  részvétele a rendezvényeken, a 

támogatásuk  sem marad el. Kiemelve  Victorné Kardos Erika  lelkészasszony 

példaértékű hozzáállását. 

De említhetném a Képviselőtestület tagjait, akik egyhangúan megszavazták a  

mai rendezvény támogatását. 



  A csoport munkáját igyekszünk községünkben népszerűsíteni, munkánkról 

tájékoztatást adni, a támogatóink segítségét megköszönni. Azt gondolom, hogy 

erősségünk a lelkes tagok és a civil szervezetek összefogásában rejlik. 

Adományaink reményt adhatnak a reménytelenségben, kevéske örömet a 

hétköznapokban. 

Köszönjük az önkéntesek értékes szabadidejét és minden segítő, támogató 

feladatvállalását. Jó érzés és öröm ezen az úton közösen járni. 

Nem elég tudomásul venni, hogy sok családnak mindennapi gondjai vannak, 

nehéz, küzdelmes napokat élnek. Ma nem elég szemlélni a hátrányos helyzetben 

élő gyermekek sorsát, az egyedül küzdő beteg testvéreink hétköznapjait. 

Össze kell fognunk! Tennünk kell egymásért, elkötelezettségből, Krisztus  

szeretetparancsa szerint. 

Vegyük észre az utcában egyedül élő időseket, forduljunk figyelmes szeretettel  

egymás felé, a halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek felé, adjunk jó 

szót. Tapasztaljuk meg, hogy szükségünk van egymásra. 

Munkálkodjunk azért, hogy Isten szeretete kiáradjon a világban és ezért 

önzetlenül tegyünk a jót az emberekkel. Legyen a világ jobb és szebb e szolgálat 

által. 

Kívánom, hogy ebben a munkában kapjanak és találjanak kegyelmi örömet. 

Isten áldása kísérje a karitasz munkáját, az önkéntesek életét. 

Remélem, a mai családi nap programjaira sokan kíváncsiak lesznek és mindenki  

talál magának kedvére valót.  

Ehhez  minden  szervező,  közreműködő  nevében  tartalmas  időtöltést,  jó  

szórakozást kívánok. 

 


