
Megkötöttük a szerzõdést a pénzt teljes egészében EU-s pályá-
mûjégpálya felállítására a fõtéren. zaton nyertük.
December 12-én délelõtt lesz az Nagyon jól halad az MLSZ pályá-
avatás, ettõl kezdve egy hónapig zatán nyert mûfüves pálya építése 
használhat ják a  kunhegyesi  is. A legmodernebb technikával 
gyerekek és fiatalok. A bérleti díj készül. A bekerülési költsége: 
1 334 262 Ft lesz. Ezt a pénzt teljes 32 500 000 Ft, melybõl az önerõ 
egészében a város költségvetésébõl 3 250 000 Ft.
biztosítjuk. A korcsolya és a pálya EU-s pénzbõl valósul meg az 
használata mindenkinek ingyen „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 
lesz. Az elmúlt évben csak néhány Óvodai Intézményében” Ez a 
nagyobb városban volt mûjégpálya pályázat is befejezõdik ebben az 
(Nyíregyháza, Kecskemét), de évben. A támogatás összege: 

43 921 440 Ft. Ezzel a 
pályázattal az óvodai 
nevelés-oktatás felté-
telei sokat javultak az ön-
kormányzati óvodákban.

Ebben az évben fejezõ-
dött be az Ilosvai Varga 
István Mûvelõdési Köz-
pont EU-s pályázata, 
mellyel 28 456 000 Ft-ot 
nyertek. Ezzel a pénzzel 
s i k e r ü l t  a z  é p í t õ -
közösségeknek, a hagyo-
mányos szakmák fej-
lesztéséhez, a pálya-

mindenütt fizetni kellett annak, aki választáshoz hatékony segítséget 
korcsolyázni akart. nyújtani.

Befejezõdött a „Kunhegyesi Köz-
ponti Rendelõ felújítása”, amely dr. Minden lakótársamnak kívánok 
Borsos Imre nevét fogja viselni. szép téli napokat!
Elõször az ügyelet fog átköltözni, 
majd a vérvételi labor és végül a Szabó András
gyermek és körzeti orvosok. A polgármester
pon tos  beke rü lés i  kö l t ség :
59 428 327 Ft. Erre a felújításra a 
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