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Idõvel Hegyesháza nevébõl az „egyház” szót elhagyták, és Csodájára járnak a Betlehemes és a Rénszarvas Szánnal 
a helységet röviden Hegyesnek, utóbb a rajta átfolyó Kakat ér kompozíciónak.
után Kakathegyesnek nevezték. 2011. évben tovább folytatódott a fõtér megújítása. Ennek 

Írások szerint 1552-tõl a község már a mai néven szerepelt. keretében a Mûvelõdési Központ épületének hõszigetelése 
Kunhegyes 1871-ben az új községi törvény alapján történt meg teljes nyílászáró cserével, homlokzat fel-

várossá alakult, de vele járó többlet adóteher miatt polgárai újítással, tetõ felújítással.
1895-ben lemondtak errõl a jogállásáról és nagyközséggé A központi területen új járda és zöldövezet került kiala-
alakult. kításra, a Járási Hivatal melletti területen parkolókat és 

Ezzel egyidejûleg Kunhegyes a tiszai felsõ járás székhelye sétálóutcát hoztunk létre. Az épület elõtti utcaszakaszon 
lett, és az is maradt egészen 1965-ig. került felállításra Szabó György szobrászmûvész Hidrák 

Kunhegyes számára 1989-ben eljött a történelmi pillanat, alkotása, amely látványos szökõkutat mûködtet.
hiszen március l-jétõl visszaszerezte városi rangját. A 25 Pintér István történész professzor a következõ levelet írta 
évvel ezelõtti városavató ünnepség megtartására a nekem: „Tisztelt Polgármester Úr! A közelmúltban volt 
református nagytemplomban került sor március 18-án. szerencsém Kunhegyesen egy történelmi elõadást tartani a 

A városkulcsot Türmer Géza tervei alapján a Vízgépészeti Református Általános Iskolában. Sokfelé megfordultam az 
Vállalat kollektívája készítette. A városalapító oklevelet, országban, de olyan szoborparkot még nem láttam, mint 
valamint a város kulcsát dr. Szûrös Mátyás adta át. Önöknél van. Gratulálok és további jó munkát kívánok!”

Tisztelt Ünneplõ Közönség! A piac területén megépült egy hét különálló egységet tar-
A mai napon Kunhegyes várossá avatásának 25. talmazó üzletsor, amelyet az úgynevezett sétálóutcán keresz-

évfordulóját ünnepeljük. tül is meg tudnak közelíteni a lakosok.
Elmondhatjuk, hogy Az elmúlt években a 

az elmúlt évek nagy következõ utcák asz-
változást hoztak mind faltozása történt meg: 
látványban és életmi- S z i g l i g e t i ,  K ü r t ,  
nõségben is Kunhe- Bihari, Abádszalóki 
gyes életében. Gazda- utcák, az Árpád körút 
ságilag vonzóbb és és a Gyepszél út. A 
é lhe tõbb  kunság i  Dózsa György és a 
várost teremtettünk. Rákóczi utcában a 
Városunk értékmeg- járdák felújítása is 
õrzõ, érték- és közös- megvalósult.
ségteremtõ erejére na- A következõ nagy 
gyobb szükség volt az fejlesztés városunk-
elmúlt években mint ban a megyében is 
va laha .  Városunk egyedülálló mikrotér-
megóvásának, a lelkek ségi tornaterem épí-
megóvásának nagyon tése volt, amely 466 
szép példái a végre- millió forintba került. 
hajtott fejlesztések. Számos rendezvény 
Ezekrõl szólnék a kö- megtartására került 
vetkezõkben. sor: 2011-ben az ünne-

Nagy sikerként éltük pélyes átadót követõen 
meg, és örömmel fogadtuk, amikor a strand termálvizét a Miniszterelnökség Válogatottja és a Kunhegyesi 
gyógyvízzé nyilvánították. „Öregfiúk” futballmérkõzése volt látható.

Sokat tettünk azért, hogy a fõterünk látványosan meg- Történelmi esemény volt az új sportcsarnokban 2013-ban 
szépült: Kialakításra került az Országzászló dísztér. A park a „teltház” elõtt kezdõdött FTC-Debrecen nõi kézilabda 
„Csillag-sétánya” teljesen megújult, bazaltkõ burkolatot felké-szülési meccs.
kapott. Az elöregedõ fagyal sövényt bukszus sövény váltotta 2012. évben több mint 3 millió forintért térfigyelõ kamera-
fel. rendszert építettünk ki az itt élõ lakosok biztonságérzetének 

A park különbözõ részein támlás és támla nélküli padokat javítására.
helyeztünk el. Nagy sikert aratott a gyerekek körében a 2012. évben sikerült elérni, hogy Kunhegyes járási szék-
felújított játszótér az Obligo és Ulimini várakkal. hely legyen, mely 2013. január elsejétõl a volt Okmányiroda 

2010. évben 44 millió 938 ezer támogatást nyertünk el a épületében mûködik. Nagy elõny, hogy a kunhegyesiek most 
fõtér felújításának második ütemére, amelynek során a park már helyben intézhetik azokat az ügyeket, amelyek a járási 
mozi felõli része teljes egészében megújult. Szökõkút, hivatalhoz tartoznak. Ne gondolja senki, hogy olyan 
ivókút került kialakításra, amelyet felújított sétány, díszkert könnyen kaptuk meg a Járási hivatalt. Jóval nagyobb lakos-
határol. ságszámú településeket is megelõztünk. Mi voltunk az elsõk, 

A felújított parkrész és a Városháza között egy rendez- akik 19 pontban bizonyítottuk dr. Szabó Erika államtitkár 
vénytér került kialakításra, amelyet a karácsonyi ünnepségek asszonynak és Lengyel Györgyi megyei kormányhivatalt 
alkalmával már birtokba is vettünk. Évrõl évre sikerül a vezetõ asszonynak Kunhegyes alkalmasságát. Közben 
város díszvilágítását tovább fejlesztünk. Tavaly decem- megnyertük az akkor még államtitkár Varga Mihály és dr. 
berben felállított mûjégpálya szintén közkedvelt lett nem- Fazekas Sándor vidék-fejlesztési miniszter támogatását is.
csak a kunhegyesiek, de a környékbeliek körében is. A lakosok nagy örömére a Központi Orvosi Rendelõben 

Huszonöt évvel ezelõtt így ünnepeltük a várossá avatást


