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Nagyon régen írtam már Kunhegyes Nagy öröm számunkra, hogy Juhász 
város sportjáról. A sportoláshoz a felté- Veronika és Dancsik Veronika a megyei 
telrendszerünk az elmúlt években sokat válogatott tagja lett.
javult. A sportcsarnokunk felépülésével a A felnõtt férfi röplabda csapatunk a 
nõi felnõtt kézilabda, a férfi röplabda csapat Kelet-Magyarországi Regionális Bajnok-
versenyeztetése, valamint az iskolai ságban a 2. helyet szerezte meg a Debrecen 
gyermek és ifjúsági sportolók képzése mögött.
nagyon jó körülmények közé került. Mindkét sportágban utánpótlás csapata-
Természetesen a tömegsport rendezvé- ink remekeltek, határon innen és túl öreg-
nyek, versenyek is kiemelt szerephez és jó bítették Kunhegyes város jó hírét.
feltétel rendszerhez jutottak. A sportcsar- Labdarúgásban a felnõtt csapatunk a 
nokunk a megye legmodernebb létesít- Megyei II. osztályban szerepelt, melyet 

sikeresen megnyert és 
így õsztõl ismét a 
Megyei I. osztályban fog 
szerepelni. Nagy értéke 
a csapatnak, hogy majd-
nem száz százalékban 
kunhegyesi fiatalok al-
kotják. A csapat átlag-
életkora a Megyei II. 
osztályban a legfia-
talabb volt, s valószínû 
így lesz a Megyei I. 
osztályban is.

Ebben az évben még 
nem terveztük a felju-
tást, de a fiatalok hama-
rabb „beértek”, mint 
ahogyan gondoltuk. 
Természetesen örömmel 
oldjuk meg a Megyei I. 

ménye a nemzetközi minõsítésû sport- által támasztott nagyobb követelményeket. 
padlójával, a geotermikus fûtésével, az Feltételeink így is sokkal jobbak, mint a 
egyedülálló árnyékolástechnikájával. A Megyei I. legtöbb csapatának.
sportcsarnok felépítésével a kunhegyesi Nagyon remélem, hogy a kunhegyesi 
sportszeretõ emberek régi vágya teljesült sportbarátok egyre nagyobb számban 
azzal, hogy a küzdõtér mérete lehetõvé tette látogatják a fiatal labdarúgók mérkõzéseit.
kézilabda és kispályás labdarúgó mérkõ-

Minden lakótársamnak kívánok szép zések megrendezését. Így kerülhetett sor az 
nyári napokat!FTC és Debreceni VSC NB I. nõi kézilabda 

felkészülési teltházas találkozóra.
Szabó AndrásA nõi felnõtt kézilabda csapatunk a 
polgármesterMegyei I. osztályban 4. helyen végzett. 

Tisztelt Kunhegyesiek!

Borosné Gál Julianna a „Kunhegyes Város Egészségügyi
és Szociális Szolgálatáért” Díjat kapta
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