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vérmintavételi labort alakítottunk ki. A beruházás több mint Nagy eredménynek tartom azt is, hogy jelenleg a városnak 
3 millió forintba került. Ez év április elsejétõl a vérvétel 15 fõ egy fillér adóssága, egy fillér hitele sincs.
helyett 25 fõ részére lesz biztosított alkalmanként. És egy Mindannyian büszkék lehetünk városunk fejlõdésére, 
újabb változás, hogy a pajzsmirigy vizsgálatot ingyenesen megszépülésére. Ezúton is nagy tisztelettel köszönöm meg a 
lehet igénybe venni, nem kell érte 1700 Ft-ot fizetni. helyi lakosok türelmét, kitartását, hogy a fejlesztéseink 

2012. évben az Öregek Napközi Otthona épületének megvalósulhattak, hogy mindenki a maga területén legjobb 
átadására került sor, mely közel ötvenmillió forintból épült, tudása szerint teszi a dolgát, hiszen az eredmények eddig is 
és ehhez 95 %-os Európai Uniós támogatást kaptunk. közösek voltak, ezután is azok lesznek. Mert mi 

A város közoktatási intézményei is szembetûnõ felújításon mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy Kunhegyes az 
estek át. Saját erõbõl a Dózsa tagintézményt kívülrõl teljesen legyen, ami: tiszta, nyugodt, fejlõdõ vidéki város, ahol jó 
felújítottuk, a nyílászárókat kicseréltük. élni.

A mûvelõdési központ fejlesztési programját is végre- Dr. Kozák Miklós professzor 2012-ben a Kunhegyesi 
hajtottuk: megtörtént a belsõ székek cseréje, parketta csiszo- Nagykun Kalendáriumban a következõt írta: Ma már csak 
lása és javítása után ablakokat és ajtókat cseréltünk és az édesanyám sírját és István öcsémet szoktam meglátogatni 
épület teljes külsõ és belsõ festését elvégeztük. Kunhegyesen, és ilyenkor csodálkozom el egykori szülõ-

A településünkön 10 korszerû buszmegálló építésére falum óriási fejlõdésén.
került sor, ezzel is ja- A mai nap tehát 
vítva a város össz- ünneplés számunkra, 
képét. hiszen városi ranghoz 

Az elmúlt évben méltóan megszépült 
Kunhegyes város irá- környezetben tudjuk 
nyításával elkezdõdött biztosítani a lakosság 
a 3,5 milliárd forint részére a különbözõ 
költségû Abádszalók- szolgáltatásokat egy 
Kunhegyes szenny- élhetõbb élet remé-
vízcsatorna és szenny- nyében.
víz tisztító telep építé- B e s z é d e m e t  
se, valamint a hat Klebelsberg Kunó 
település összefogá- szavaival zárnám:
sával a 2,5 millió „Nem akarunk min-
forintba kerülõ belvíz dig félárnyékban ülni, 
e lvezetõ rendszer  nem akarunk mindig 
kiépítése. nyomorogni és nélkü-

E l k e z d õ d ö t t  a z  lözni, pusztulni és ten-
ivóvíz javító pályá- gõdni, hanem az er-
zatunk is, amely több kölcs és a tudás hatal-
száz millió forintba mával meg akarjuk 
fog kerülni. Amely hatványozni a magyar 
szintén a helyi lakosok egészségét szolgálja és az itt élõk munka erejét, mert a munka révén módosabbak, függet-
életminõségét javítja. A napokban történt a Mini Ipari Park lenebbek és mindenekfelett öntudatosabb magyarok akarunk 
átadása, ahol terveink szerint 6 vállalkozás fog mûködni lenni. Mindezek megvalósításához hazafias, mûvelt, vallá-
helyi lakosokat foglalkoztatva. sos és pozitív magyar emberekre van szükség!”

A Belügyminisztérium által meghirdetett Kistérségi Köszönöm megtisztelõ figyelmüket és a ma esti prog-
Közmunkaprogramban 2011. évtõl folyamatosan részt vesz ramokhoz kívánok minden Kedves Vendégünknek jó 
önkormányzatunk több száz fõt foglalkoztatva. szórakozást kellemes kikapcsolódást!

Mindezek után nagy örömmel elmondhatom, hogy nem 
véletlenül kapta meg Kunhegyes a „fejlõdõ város” Szabó András
elnevezést. Egy város életében a fejlõdés sohasem állhat polgármester
meg. Az ott élõktõl, és fõként a döntéshozóktól függ, hogy a 
kínálkozó lehetõségeket megragadják-e. Nagyközségi Tanács elnöke:

Úgy gondolom, hogy a mostani városvezetés a városunk Szelekovszky István: 1989-1990
fejlesztése érdekében felmerült lehetõségeket sikeresen Kunhegyes Város Önkormányzata polgármesterei:
megragadta, kihasználta. Szelekovszky István: 1990-1998

A Tisza-tó környéki települések között Kunhegyes városa Kontra József: 1998-2006
magasan a legtöbb EU-s pénzt kapta fejlesztéseihez. Szabó András: 2006-2014

Kovács Sándor a Megyei Közgyûlés elnöke, miniszteri biztos 
pohárköszöntõt mond az ünnepség fogadásán


