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Tájékoztatom Önöket, 2021. január 
6-án Kunhegyesen 17 fő igazolt 
koronavírusos személy van. Teszt 
eredményre 5 fő vár. Kórházban 
tartózkodik 2 fő, sajnos az egyikük 
állapota válságos. Szerencsére a vírus 
által az utóbbi időben elhalálozás nem 
történt. A tájékoztatóból jól látható, 
hogy a járvány városunkban csökkenő 
tendenciát mutat. Ez nagy részt annak 
köszönhető, hogy a lakosság betartja a 
járványügyi szabályokat. 

A hagyományos karácsonyi vásár 
elmaradt, de az árusok a piacon nagy 
számban megjelentek. Szerencsére itt 
is mindenki fegyelmezetten betartotta a 
járványügyi szabályokat.

Kérem a lakosságot, hogy a vakcina 
oltásra minél többen regisztráljanak a 
vakcinainfo.gov.hu, internetes oldalon, 
mert az oltás városunkban is véget 
vethet a járványnak!

Az év végi örömteli feladataink közül 
mind az 1445 fő, 65 év feletti lakó-
társunk karácsonyi csomagosztása 
rendben megtörtént. 24 karácsonyi 
csomagot osztottunk ki a 18 éven aluli, 
tartósan beteg gyerekeknek.  

Szegedi Sándor a NAGYKUN-HÚS 
KFT. tulajdonosa 30 kunhegyesi lakos-
nak biztosított karácsonyi húscsoma-
got. Felajánlását tisztelettel megkö-
szönjük!

Ebben az évben rekordszámban 350 
személynek adtunk tűzifát. Mind-
azoknak, akik december 14-én 10:30 
óráig feliratkoztak. A fejenként 2 q 
tűzifa kiosztása rendben megtörtént.  

2020-ban is nagyon látványos lett a 
város díszkivilágítása. Az új elemek 
nagyon szépek, díszítve a villany-
oszlopokat, a megnövelt fénycseppek 
és füzérek szemet gyönyörködtetőek, 
növelve ezzel az ünnep fényét!

Továbbra is kérek 
mi n d en k i t ,  h og y  a 
járványügyi szabályo-
kat fokozott figyelem-
mel tartsa be!

Minden lakótársunk-
nak kívánok boldog új 
évet és vírus mentes 
életet!

Kunhegyes,
2021. január 06.

Szabó András
polgármester

A tartalomból
Önkormányzati hírek



Kutak bejelentésének 
változása


Észal-alföldi 
JOGPONTOK

változás


Rendőrségi toborzási 
felhívás


Változások az 
adózásban


Múltba néző...


Kunhegyesiek sikerei 
2020


Iskolai hírek

Tisztelt Kunhegyesiek!

A megye legkülönösebb és legszebb Betlehemi 
kompozíciója Józse el, Máriával és a három királlyal. ff

Készítette Czupp Pál népi fafaragó iparművész a 
kunhegyesi gyerekek nagy-nagy örömére.


