
 6 Kunhegyesi Híradó 2018. Február

Aki nem rendelkezik a felsorolt igazolások egyikével sem, 
Adóhatóságunknál kell, hogy kezdeményezze az eljárást. 
Kérjük, ebben az esetben hozza magával az összes orvosi 
papírját, valamint egy beutalót a háziorvosától a súlyos 
mozgáskorlátozott címen járó mentesség megindításához.

Az értesítőkben foglalt adatokkal, változás-bejelentéssel, 
gépjárműadó adó mentességekkel kapcsolatban további 
információt ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 
(5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 58. sz.) adó irodájában, vagy a 

06-59/530-500 telefonszámon, illetve Kunhegyes Város 
honlapján kaphatnak: 

http://www.kunhegyes.hu

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

 Polgármesteri Hivatal
 Gazdasági Osztály
 Adócsoport

„A jó érzelmek nyilvánulása úgy hat keblünkre, mint a 
szomjas virágokra az éltető harmat, mely felfrissíti kis 
keblüket, s a forró nap után élteti, üdíti őket.” (Kassay Adolf)

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család 
és Gyermekjóléti Szolgálata nevében megköszönjük 
Kunhegyes város rászoruló családjai és gyermekei részére a 
2017-es évben nyújtott nagylelkű anyagi támogatá-
sukat.„Kétszer ad, ki gyorsan ad!” – hangzik a mondás és 
valóban ez bizonyosodott be városunkban is, hiszen mindig 
minden helyzetben azonnal tudtunk segíteni a krízis helyzetben 
lévő családoknak, egyéneknek az Önök jóvoltából. Immár 6. 
alkalommal tudtunk segíteni a karácsonyi ünnepek előtt 
azoknak a rászoruló családoknak, gyermekeknek, akik a 
családsegítő szolgálat látókörébe kerültek a védőnők, az 
óvodák illetve az iskolák szakembereinek ajánlására. Nagy 
örömmel fogadták a családok az ajándékokat, szeretet-
csomagokat, melyeket ezúton a nevükben is megköszönök. 
Megköszönöm a munkatársaim önzetlen segítségét, akik az 
ajándékokat összegyűjtötték, becsomagolták és közremű-
ködtek a kiosztásban. Jóleső érzés tudni, bármi történik is, 
másoknak segítünk abban, hogy jót tegyenek, még másoknak 
abban, hogy boldogabbak legyenek. A megajándékozottak 
mosolya, öröme nekünk is erőt ad a további munkánkhoz.

„Van olyan ember, aki, ha embertársával jót tett, azonnal kész 
a hálát számlázni. Van olyan, aki ezt ugyan nem teszi meg, de 
azért befelé mégiscsak adósának tekinti a másikat, s nagyon is 
tudatában van jótéteményének. Más viszont egyáltalában nem 
tartja számon, amit tett, hanem hasonlatos a fürtöt termő 
szőlőtőhöz, ami ha egyszer meghozta gyümölcsét, semmi mást 
nem kíván többé. A jótékony ember, akárcsak a ló, ha futott, a 
kutya, ha vadra bukkant, a méh, ha mézet gyűjtött, nem veri 
dobra tettét, hanem tovább folytatja áldásos munkáját, mint 
ahogyan a szőlőtő, ha eljön az ideje, ismét meghozza a maga 
fürtjét.” (Marcus Aurelius)

Mi azonban megköszönjük ezeknek a jótékony embereknek, 
hogy vannak, hogy léteznek, hogy adnak. 

K Tóth András, Szabó Zoltán, a Hegyesi Szolgáltató Kft., 
Kun Pál, Molnár Istvánné, Szilágyiné Jámbor Beáta, Gönczi 
András, Kisgazdakör, Kovács Bt, Fábián Imréné, Somodi 
József, Vincze Lászlóné, Emődi Imre, Jákó Gábor, Botos Ildikó, 
Szentpéteri Istvánné, Fuki Csoki, Dienes Mihályné, Bodnár 
Lajosné, Szabó Károlyné, Szentpéteriné Lévai Mária, Hidrogép 
Kft., Csomor Ferenc, Hajnal Antal, Baba Tanya, a Magyar 
Vöröskereszt Tiszafüredi Szervezete, a Hit Gyülekezet, Kocsis 
Imre és még sokan mások, akik alkalmanként ruhaadománnyal 
is segítettek az intézmény ellátottjainak és a kunhegyesi 
lakosoknak.

A 2017-es évben az önkormányzati Adományhelyen a 
kiosztott ruha és bútor, valamint játék adományok osztása során 
1155 fő kapott adományt, melyet 252 ember ajánlott fel. 

Ezenkívül a Karcagi Kátai Gábor Kórház csecsemő osztálya 
részére is adományoztunk csecsemő és babaruhákat 3 
alkalommal.

Az Országos Mentőszolgálat felhívására is csatlakoztunk az 
adományozókhoz plüss 
játékokat adtunk a beteg 
gyermekeknek.

Tűzeset is előfordult 3 
alkalommal a 2017-es év-
b e n ,  a m i k o r  b ú t o r -
ral,ruhákkal és más lak-
berendezési tárgyakkal is 
tudtunk segíteni.

A 2018-as évben is 
szeretettel várjuk adomá-
nyaikat a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálatban, 
Kunhegyes Kossuth Lajos 
út 106. szám alatt.

Gyermeke kinőtte a ru-
háit és játékait? Lecseréli 
a ruhatárát? Feleslegessé 
vált pár dolog a háznál? 

Bármi is az ok, valaki 
nagy hasznát veszi mind-
annak, amire Önnek és 
családjának már nincs 
szükségük. Nincs mennyi-
ségbeli határ; a legkisebb 
adományért is hálásak 
vagyunk. Naponta látjuk, 
hogy mennyire hasznát 
ve szik  a  t i sz t á lkodó 
szereknek és egyéb, a 
mindennapi testápoláshoz 
szükséges dolgoknak, 
edényeknek,  szerszá-
moknak, ágyneműknek és 
minden olyan holminak, 
ami még hasznosítható.

Várjuk Önöket tisz-
telettel akár mint ado-
má nyoz ó ,  a ká r  m in t 
megajándékozott !

Somodi József
intézményvezető

Tisztelt Adományozók!


