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Tájékoztatom Önöket, hogy ismét foko-
zottan terjed városunkban a koronavírus 
járvány. Különösen azok fertőződnek meg, 
akik nincsenek beoltva. A legújabb adatok 
szerint, a lapzárta előtt, november 24-én a 
pozitív esetek száma 49 fő. Teszt ered-
ményre vár 28 fő. Kórházban van 3 fő. 
Sajnos az elmúlt két hétben elhalálozott 4 
személy.

Ebben az évben városunk látványos – 
nagy fejlődésen ment keresztül, több mint 
egy milliárd forintot fordítottunk fejlesz-
tésekre, például a bölcsőde teljes felújításá-
ra, bővítésére, a rossz minőségű járdák fel-
újítására és a Kakat első ütemének kivitele-
zésére.

A város nagyléptű fejlesztésén kívül fon-
tosnak tartottam a lakosság anyagi támo-
gatását személyi juttatások formájában. 
Többek között 2006-ban, megválasztásom-
kor kezdtük el a 65 évnél idősebb lakosok 
körében a gesztus értékű karácsonyi cso-
mag osztását. Ebben az évben a jó gazdál-
kodás és a BHG eladása eredményeként 
sikerült 1622 fő kunhegyesi lakosnak 
(idősek, tartósan beteg gyerekek) kiegé-
szíteni a karácsonyi csomagot a Nagykun 
Hús Kft. minőségi termékeivel.

A 65. életévét betöltött lakosok csomag-
jának tartalma:

Édes pezsgő, Boci táblás csoki, Milka 
táblás csoki, Szaloncukor 300 g., Mákos 
bejgli 250 g., Sós kréker, 3 in 1 kávé 1 cs., 
Filteres tea, piskótatallér, Falusi kolbász 
500 g., Disznósajt 200 g., Mini méteres 
szalámi 350 g., Kötözött sonka 1 kg, Virsli 
500 g., Turista 500 g., Császár szalonna 500 
g., Ökoszatyor

18. év alatti tartósan beteg gyermekek 
csomagjának tartalma:
Kölyök pezsgő, Boci táblás csoki, Milka 
táblás csoki, Szaloncukor 300 g., Mákos 
bejgli 250 g., Sós kréker, Granulátum tea, 
Filteres tea, piskótatallér, Falusi kolbász 
500 g., Disznósajt 200 g., Mini méteres 
szalámi 350 g., Kötözött sonka 1 kg, Virsli 
500 g., Turista 500 g., Császár szalonna 500 
g., Ökoszatyor, Alma 1 kg

Ezen kívül kétszer osztottunk 500 ember-
nek rendkívüli segélyt, melynek összege 
2.000 Ft-ról – 10.000 Ft-ra nőtt személyen-
ként. Ebben az évben 2 millió forint helyett 
5 millió forint értékben kaptak tüzelőt a 
rászorulók.

Minden kunhegyesi lakosnak kívánok 
szép téli napokat és jó egészséget!

Szabó András 
polgármester
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Iskolai hírek

Tisztelt Kunhegyesiek!

A karácsonyi díszkivilágítás újabb elemekkel bővült. Nemcsak az én véleményem,
de a szakemberek is állítják, hogy a megye legkülönösebb, legszebb karácsonyi

díszkivilágítása Kunhegyesen található


