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Tájékoztatom Önöket, hogy amikor ezt a 
levelet írom (2020. szeptember 7-én) 
Kunhegyesen korona vírusos beteg.nincs 

De sajnálattal közlöm, hogy a járvány 
miatti szabályozás miatt, mely nem enge-
délyezi az 500 fő feletti rendezvények meg-
tartását, így a Mihály napi vásárt sem tud-
juk megrendezni, melyek jogát még Mária 
Terézia uralkodónk adományozta és azóta 
is hagyománnyá vált városunkban.

Ugyanezen szabály miatt 
a Mihály Napi Sokadalom 
(2020. szeptember 26.) 
rendezvényei közül, mint 
már előre jeleztem elmarad 
a nagykoncert és a tűzijá-
ték. De a délelőtti főzőver-
senyre szeretném, ha minél 
többen jelentkeznének! Jó 
alkalom lesz ez arra, hogy 
egy kicsit kikapcsolódjunk, 
összejöjjünk barátainkkal 
egy jó ebéd és a kunhegyesi 
pálinka kíséretében. Most 
is, mint minden évben a 
főzőverseny első három 
helyezettjét megjutalmazom,

immáron már 13 éve. Az első helyezettnek 
15.000 Ft, a második helyezettnek 10.000 
Ft, a harmadiknak 5.000 Ft jutalmat tűzök 
ki. Szívesen fogadjuk, ha a kunhegyesi 
vállalkozók, magán személyek meg-
toldják ezt az összeget!

Az augusztusi Kunhegyesi Híradó meg-
jelenése után több városi rendezvény került 
megrendezésre, melyek tovább öregbí-
tették jó hírnevünket! Ilyen volt az állami 

ünnepünk megrendezése, 
az új kenyér megáldása, a 
kunkapu avatása, a fogat-
hajtó verseny, a jászkun-
kapitányok találkozója, a 
Varga Imre első kunhe-
gyesi kunkapitány emlék-
művének felavatása, a 
nagykunkapitányok em-
lékpartjának létrehozása.

Minden lakótársamnak 
kívánok szép őszi napokat 
és jó egészséget!

Szabó András
polgármester

A tartalomból
Önkormányzati hírek


Kutak engedélyezése


Eboltás


Krízisambulancia


Ortopédiai 
szakvizsgálat


Észal-alföldi 

JOGPONTOK


Kamatmentes vízdíj 
fizetés


Drogprevenció


Főzőverseny és 
háziasszony vetélkedő


Múltba néző...


Mihály Napi 
Sokadalom


Kunkapu-avatás


Jászkunkapitányok 

tanácskozása

Tisztelt Kunhegyesiek!

Nagyon sokan megcso-
dálták már a 3,5 hektáros 
főterünket a csillagsétányt 
a művészi szobrokkal, a 
kétezer rózsaszállal, Ke-
let-Magyarország legtöb-
bet tudó játszóterével, a 
dinó ösvénnyel, az akác-
ligettel, a felújított, eklek-
ti kus st í lusban épült 
városházánkkal.
Augusztus 20-án egy 
újabb művészi alkotással, 
a kun kapuval bővült. 
M e g á l m o d ó j a  N a g y 
András kunkapitány, 
Czupp Pál népi ipar-
művész, Király Ferenc 
fafaragó voltak, melyet 
Czupp Pál és tanítványa 
Király Ferenc valósított 
meg.


