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Elõzõleg leírtam, hogy a Tisza-tavi tele- 12. Vadász utca
pülések közül a négy területbõl háromban 13. Kamilla utca
Kunhegyes városának sikerült pályázatain 14. Béke utca 17/a-tól Zádor utca 23-ig
keresztül a legtöbb uniós pénzt lehívni. 15. Bethlen Gábor utca - Kálvin utca 
Továbbra sem álltunk le, újabb és újabb sarka
pályázati pénzekkel igyekszünk váro- 16. Széchenyi utca 46., 48., 50., 52., 52/b.
sunkat fejleszteni, pedig valójában 2014 17. Széchenyi utca (Hajnal utca 44. elõtt)
õszén nyílik meg az újabb ciklus az EU-s 18. Füleki Sándor utca
pályázatok terén. Az egyik ilyen pályáza- 19. Ady Endre utca
tunk az orvosi rendelõ korszerûsítése, terjes 20. Hétvezér utca
felújítása közel 60 millió forintból. Ehhez Ezen utcák járdáinak felújítását a város 
szerencsére nem kell önerõt hozzátenni. teljesen önerõbõl végzi, melynek értéke 
Nagy eredmény, hogy a Kunhegyesi közel 40 millió forintba kerül.
Református Egyházközség elõször 60 
milliót, majd 400 millió forintot nyert a volt 
Munkásõr Bázis felújítására. Lehet itt majd 
üdülni, a gyógyvíz adta lehetõség teljes 
tárháza létrejön a lakosság egészségügyi 
szolgálatára. Nemsokára megkezdjük a 
sportpályánkon a 20 × 40 m-es mûfüves 
pálya építését. Erre a pénzt az MLSZ pályá-
zatán nyertük a pályaépítési programban. 
Ennek az önereje 10%. Így a sportpályánk 
teljesen komfortos lesz. Ez lehetõvé teszi, 
hogy az egészségre nevelés területén 
nagyot lépjünk elõre, hisz több, mint 150 
gyermek és ifjúsági sportolónk rendszeres 
testedzésének feltételeit sikerül nagy-
mértékben javítanunk.

Megkezdtük a járdaépítést. Minden utca 
pályázatát elfogadtuk, melyek a követ-
kezõk:

1. Magyar utca
2. Zádor utca (óvodától a Béke utcáig)
3. Damjanich utca A Füleki Sándor utcán már elkészült a 
4. József Attila utca járda nagy része, a lakosok 
5. Csokonai utca megelégedésére
6. Kossuth Lajos u. 46-48/a.
7. Kürt utca Minden lakótársamnak kívánok szép 
8. Sánta köz tavaszi napokat!
9. Bezerédi utca
10. Szív utca Szabó András
11. Rakamaz utca polgármester

Tisztelt Kunhegyesiek!
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