
A városon átutazó látja a több száz virágzó ró- csolódó bel- és csapadékvíz rendezés alapkövét 
zsát a parkban, az Alföld katedrálisának neve- tették le nemrég, a beruházás hat települést 
zett kéttornyú templomot, a szökõkutat és a ren- érint, és közel 2,5 milliárd forint. Kunhegyesen 
dezett várost. Igaz, hogy most a látványhoz hoz- a bel- és csapadékvíz elvezetés beruházás bruttó 
zátartoznak a feltúrt utcák, hiszen elkezdõdött összege: 658.91.535 Ft.
a régóta várt szennyvízcsatornázás beruházá- Az elnyert sikeres pályázatok bizonyítják, 
sa. hogy a kormány számára fontos a magyar 

Aki megáll, eltölt pár órát a felújított gyógy- vidék, de ahhoz, hogy ezek a pályázatok 
fürdõben, megpihen a városban, megismer- megvalósuljanak, szükség van egy jól mûködõ 
kedhet a több mint ötmilliárd forintos beruhá- önkormányzatra, és segítõ, türelmes lakosokra.
zásoknak az eredményével, amelyek az elmúlt Ha visszatekintünk az eddigi fejlesztésekre a 
években történtek. A fejlesztések eléréséhez turizmus fellendülése érdekében fontos lépés 
példaértékû együttmûködésre volt szükség, volt a városi termálfürdõ újjáépítése, és a ter-
úgy a z önk ormá nyza t, az  egyh ázak , a málvíz gyógyvízzé nyilvánítása. De meg kell 
vállalkozók, a lakosság részérõl. említeni a megújult városi sportpályát, a felújí-

Egyre több Kunhegyesen az ünnep. A beru- tott templomokat, a mûvelõdési házat, az új bur-
házások alapkõletétele, az ünnepélyes átadá- kolatot kapott utcákat, az újonnan kialakított 
sok követik egymást. A projektek sikeres meg- parkolókat, kerékpártárolókat. Fontos a város 

életében az új piaccsarnok, ahol 
a helyi termelõk árulják terméke-
iket. A piac fontos hely minden te-
lepülés életében, hiszen közös-
ségépítõ ereje is van.

A gyermekekre, a fiatalokra is 
gondol a városvezetés. A belvá-
rosban a kicsik kedvence lett az 
uniós színvonalú játszótér. A tér-
ség lakóival és a sportot szere-
tõkkel pedig megtelt a sportcsar-
nok a Debrecen - FTC nõi kézi-
labda mérkõzésen, ami azt 
mutatta, hogy szükség van a szín-
vonalas sportrendezvényekre.

Az uniós pályázatok lehetõvé 
tették, hogy szebb és élhetõbb vá-
ros legyen Kunhegyes, megõriz-
ze az értékeit, a hagyományait. 
Éltek a lehetõséggel, ennek is 

valósításához külön ki kell emelni a polgár- köszönhetõ, hogy Szabó Andrást két évvel eze-
mesternek a munkáját, aki nyolcadik éve vezeti lõtt az év Tisza-tavi polgármesterévé 
a várost és jelentõs fejlesztések fûzõdnek nevé- választották, 2013. október 23-án pedig Minisz-
hez. Szabó András a városvezetés mellett, je- teri Elismerõ Oklevelet vehetett át Budapesten, 
lenleg az Abádszalók-Kunhegyes Közös Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertõl.
Szennyvízkezelõ Társulás és a Tisza-völgyi A sikeres év után közeledik az évvége, és a vá-
Közmûfejlesztõ Beruházási Társulás elnöke is. rosvezetõk lassan a karácsonyi füzérek elhelye-
A szennyvizes beruházás a két településen kö- zésére készülnek, hiszen az õszi lehulló 
zel 3,5 milliárdos fejlesztést tesz lehetõvé, meg- leveleket, lassan hó lepi majd be. Kunhegyes 
valósításával Kunhegyesen a csatornázottság évek óta pompázó fénnyel köszönti az 
25 százalékról 95 százalékra emelkedik. Az Új átutazókat, az itt élõket, a városba látogatókat.
Széchenyi Terv támogatásának köszönhetõen 
a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kap- Kõvári Anna
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