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Tájékoztatómat a jelenlegi vírushely-
zettel kezdem: Kunhegyesen 2020. 
december 3-án 55 fő igazolt korona-
vírus fertőzött van és 10 fő várja a teszt 
eredményét. Egy személy a Karcagi 
Kátai Gábor Kórház intenzív osztályán 
fekszik. Sajnos van egy újabb haláleset. 
Ez a személy Kunhegyesen lakott, de 
külföldi állampolgár volt. Nyugodjon 
békében!

Továbbra is tartom a kapcsolatot a 
Kunhegyesen működő nagyobb cégek 
vezetőivel. Örömömre szolgál, hogy 
tevékenységüket a megszokott intenzi-
tással folytatják, ami azt jelenti, hogy 
közel hatszáz család megélhetését biz-
tosítják ebben a vírusos időszakban is.

Tájékoztatom Önöket, hogy NEM 
tervezek adóemelést előterjeszteni a 
képviselőtestület felé a vírus okozta 
több mint harminc millió forint plusz 
kiadás miatt! Ezt a tájékoztatást azért 
tartom fontosnak, mert a megyében 
több városban is a polgármesterek 
javaslatára megemelték a helyi adót 
(kommunális adó). Az Új Néplap 
szerint Törökszentmiklóson a duplájá-
ra emelkedett ez a lakosságot terhelő 
adó.

Örömmel informálhatom Önöket, 
hogy a szokásos nem kötelező felada-
tainkat ebben az évben is teljesíteni 
tudtuk, melyre 30 millió forintot szán-
tunk, szánunk. Egész évben osztottunk 
különböző segélyeket, az idén is lesz 
tűzifa osztás. Több millió forintot osz-
tottunk ki a húsvéti ünnep és a Mihály 
napi Sokadalom előtt a rászorulóknak. 
Megjelentettük az első járványhullám 

alatti hónapok kivételével a Kunhe-
gyesi Híradót. A naptárt és a kalendá-
riumot is megszerkesztjük. Ezek közé 
tartozik a 65 évnél idősebb lakosok 
karácsonyi csomag osztása, melyet 
ebben az évben is nagy szeretettel 
adunk, igaz most a megszokott műsor 
nélkül a járványügyi szabályok miatt. 
Közel másfél kilométer járdát építet-
tünk, stb.

A folyamatosan bővülő karácsonyi 
díszkivilágításban is gyönyörköd-
hetünk é s  büszké lkedhetünk a 
Kunhegyesre érkező vendégeknek, 
elszármazottaknak.

2006-ban, első megválasztásom 
évében nagy szilveszteri mulatságot 
szerveztem a Művelődési Központban. 
Az azt követő 14 évben ez már hagyo-
mánnyá vált . Átlagosan 150-en 
köszöntöttük az újévet együtt, jó han-
gulatban. Ez idő alatt 28 szilveszteri 
malacot ajánlottam fel a bálozóknak. 
Ebben az évben nem tudjuk megren-
dezni a 15. mulatságot, így a két szil-
veszteri malac tovább röföghet a kar-
cagi tulajdonos óljában. Jövőre viszont, 
ha túl leszünk a járványon, a hagyo-
mányokhoz híven nagy mulatságot 
csapunk szilveszter éjjelén!

Minden kunhegyesi lakosnak 
kívánok áldott, békés karácsonyt, 
boldog új évet, és vírusmentes életet!

Szabó András
polgármester
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Tisztelt Kunhegyesiek!


