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Polgármester úr, gratulálok a város fejlõ- Öntõl sem áll távol a segíteni akarás, 
déséhez, hiszen hihetetlen változáson ment ugyanis minden évben négy általános iskolást 
keresztül Kunhegyes. A sikeres európai uniós támogat saját pénzébõl. 25-25 ezer forintos 
pályázatoknak köszönhetõen a Tisza-tó tele- beiskolázási ösztöndíjat kapnak a gyerekek 
pülései közül ideérkezett a legtöbb támogatás, Öntõl. A kunhegyesi gyerekek közül hányan 
mintegy ötmilliárd forint. A pályázati forrá- kaptak eddig az adományból?
sok mellett egyéb lehetõségeket is megraga- – 32 tanuló beiskolázását segítettem eddig.
dott, hiszen az Ön kezdeményezése volt többek Beszéltünk már a karácsonyról, de szintén 
között a kunhegyesi jégpálya megvalósítása. nagyon fontos, hogy telente a rászorulók 
Örömmel fogadták nemcsak a helyiek, hanem tûzifát kapnak.
a környéken élõk is, hiszen egyedülálló volt a – Ezt is én vezettem be, egymillió forint 
térségben. Hogyan sikerült Kunhegyesre jég- értékben osztunk tûzifát minden télen, amit 
pályát varázsolnia? megválasztásom esetén a jövõben folytatni 

– A sikeres kapcsolataimnak köszönhetõ, szeretnék.
hiszen nyolc éve vagyok a város polgármestere. A karácsonyt követi a szilveszter, a 

szórakozás. Ön vezette be a szilveszteri 
jótékonysági bált.

– Valóban. És minden évben egy vagy 
több civil szervezet kapta meg a 
bevételt. Ebben az évben is tervezem a 
megvalósítását, mint említettem, ha 
megválasztanak a kunhegyesiek 
polgármesternek.

Élhetõbb, szebb lett a város, de el-
mondhatjuk azt is, hogy biztonságosabb 
lett itt az élet. Bevezette a mezõõri szol-
gálatot.

– Igen, és a térfigyelõ kamerarendszert 
is kiépítettük. És ennek is tervezem a 
folytatását megválasztásom esetén.

Még egy utolsó kérdés, amire szerin-
tem már tudom a választ. Kunhegyes 

A tél szerelmesei már várják a decembert. sportos város, sok a jól tanuló, tehetséges fia-
2014-ben is lesz lehetõségük korcsolyázni a tal. Ön minden évben fogadja õket és elismeri 
városháza elõtt felállított pályán? teljesítményüket. Ennek is lesz folytatása?

– Ha én leszek a következõ 5 évben is a tele- – Igen, ugyanaz a válaszom valóban. 
pülés polgármestere, akkor biztosan. Megválasztásom esetén biztosan. Az Ön által 

A fiatalok a jégpályát élvezhetik, de a 65 kérdezett ötleteket valóban én vezettem be, de 
évnél idõsebbek már hét éve megkapják Öntõl ehhez szükség volt a képviselõ-testület azon 
karácsony elõtt az ajándékcsomagot. Honnan tagjainak a támogatására, akiket én kértem fel 
vette az ötletet? jelöltnek, és az emberek megválasztották 

– A megyében ez volt az elsõ ilyen kezdemé- õket. Szeretnénk a jövõben is a kunhegyesi-
nyezés. Megmondom õszintén, ezt a balmaz- eket szolgálni, segíteni.
újvárosi polgármestertõl lestem el. Szimpa- Kívánok minden kunhegyesi lakosnak szép 
tikusnak és meghatónak találtam. Szeretném õszt, egészséget, dolgos napokat!
ebben az évben is átadni Kunhegyes 1300 hat-
vanöt évesnél idõsebb emberének a karácsonyi (A jókívánsághoz csatlakozik az újságíró is:
csomagot. Kõvári Anna)

Sok saját ötlet és újdonság valósult meg Kunhegyesen

Szabó András polgármester összeköttetései révén
felállított jégpálya nagy sikert aratott
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