
A Kunhegyesi Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal lapja
 XXXI. évfolyam 4. szám Ingyenes 2021. Április

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutolsó sta-
tisztika szerint Kunhegyesen 28 fő pozitív fer-
tőzött van. Teszt eredményre vár 11 fő. Kór-
házi ápolásra szorul 3 személy, akik egyre 
jobb állapotban vannak. Minden jel arra mu-
tat, hogy nemsokára hazajöhetnek család-
jaikhoz.

Továbbra is kérem a várandós kismamákat, 
hogy éljenek az oltás lehetőségével, saját ma-
guk és magzatuk védelme érdekében! A kuta-
tások eredménye szerint a kismamáknak 3 
hónap után kell az első oltást beadni, a máso-
dikat pedig szülés után. Sajnos sok kismama 
halt meg a császármetszés után, akik fertőzöt-
tek és nem mertek a vírus ellen oltakozni!

Ismételten kérem a pedagógusokat, illetve 
gyermekekkel foglalkozókat, hogy mielőbb 
oltassák be magukat, saját, illetve a gyerme-
kek védelmében! Hamarosan minden regiszt-
rált kunhegyesi lakos megkapja az oltást. A 
beoltott személyek kapnak egy igazolást, 
melyet sok helyen fognak kérni pl. szórakozó 
helyeken, szállodákban, külföldi utazások 
alkalmával stb. Nagyon fontos, hogy aki még 
nem regisztrált mielőbb tegye meg!

Itt a tavasz! Az utcák képét nagyon elcsúfít-

ja a sok elhanyagolt, lakatlan ház. A tulajdo-
nosokkal (akik már nem is Kunhegyesen 
élnek) szinte szélmalomharcot folytatunk.  Az 
előző tájékoztatómban már említettem, hogy 
velük szemben csak abban az esetben tudunk 
jogszabályi alkalmazást eszközöl-ni, ha az ott 
közlekedőkre életveszélyes az elhagyott ház. 
Az elmúlt évben 15 ingatlan előtt, (a járdás 
oldalban) az utcafronton rendet raktunk. 
Kivágtuk a bokrokat, a derékig érő gazt stb., 
melyet személyesen ellenőriztem. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a fűnyí-
rás, az árkok rendbetétele a tulajdonosok 
feladata! Ennek elhanyagolása bünte-
tendő! Ha az Önkormányzat levágatja a 
füvet, rendbe teteti az árkokat az elhanya-
golt területeken, a költségeket kiszámlázza 
a porta tulajdonosának. Ha nem történik 
meg a befizetés adók módjára behajtatjuk! 
Remélem, hogy erre a lépésre nem sokszor 
kerül sor! 

Minden kunhegyesi lakosnak kívánok vírus 
mentes életet, jó egészséget és szép tavaszi 
napokat! 
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Tisztelt Kunhegyesiek!

Végig mentem a város szinte minden utcáján, ahol az utcai fronton nagyon szép, gondozott 
területeket is találtam, több mint százat. Ebből válogattam ki tizenkettőt, akiknek gratulálok, de 
a többieknek is köszönöm a szép környezetért tett tevékenységüket. Sajnos többen vannak 
azok, akik önbecsülés hiányában csúfítják szeretett városunk összképét. A következő, májusi 
híradóban pedig olyan porta előtti gazos területet, gondozatlan belvízelvezető csatornákat, 
árkokat mutatok be, melyek csúfítják településünket.

Itt nem csak egy porta előtt van rendben az 
árok és a fűnyírás, hanem az egész utca 
szakaszon.

Itt is egy egész utca szakasz, az árok és 
fűnyírás rendben van. Nagyon szép látvány.


