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Tisztelt Kunhegyesiek!
Még nem csináltam a Kunhegyesi Híradó 

hasábjain egy számadást, hogy a Tisza-tavi 
települések között miért mi lettünk azok, akik az 
EU-s pénzekből a legtöbbre pályáztunk és a 
legtöbbet sikerült lehívni az elmúlt 8 évben.

1. 2006-ban megválasztásunk előtt megszűnt 
a strand már 3 éve nem működött. Mi élmény-
fürdőt terveztettünk öltözőket építettünk. 
Modernizáltunk. 300 millió Ft-ba került.

2. A városi sportpálya öltözőjét, vizesblokk-
ját felújítottuk, külső-belső festést végeztünk. 
Fedett lelátót építettünk, műanyag székeket 
szereltettünk fel. Kerítést készítettünk. Gyep-
téglákat pótoltunk 50 millió Ft értékben.

3. Mikrotérségi tornacsarnokot építettünk, 
amely a megye legmodernebb sportkomplexu-
ma a geotermikus fűtésével, modern árnyé-
kolásával, nemzetközi minősítésű sportpadló-
jával 500 millió Ft értékben.

4. A középiskolában 2008-ban 19 tantermet 
és vizesblokkot felújítottunk, a tornatermet 
szintén, 20 millió forint értékben.

5. 2013-ban a Középiskolát teljesen felújí-
tottuk kívülről, belülről, ablakot, ajtókat cserél-
tünk, magas tetőt építettünk, közösen a megyé-
vel, a lapostető helyett 500 millió Ft értékben.

6. A középiskolában tornatermet építettünk a 
megyével közösen 180 millió Ft értékben.

7. A piacon pavilonokat cseréltünk és lebur-
koltuk az egész területet 50 millió Ft értékben.

8. Megépítettük a térség legmodernebb ját-

szóterét a Obligó és Ulimini várakkal. Ezzel 
együtt a Csillag sétányt is felújítottuk 100 millió 
Ft értékben.

9. Funkcióbővítő település fejlesztés pályá-
zattal szobrokat helyeztünk el a fő utcán és a 
főtéren, a két templomot kívülről felújítottuk. 
Piaccsarnokot építettünk 7 üzlethelyiséggel. 
Sétáló utcát alakítottunk ki. Mindezt 300 millió 
Ft értékben.

10. A két nagy gyűjtő utcát az Árpád körutat és 
Gyepszélt leaszfaltoztuk 100 millió Ft érték-
ben.

11. Négy utcát aszfaltoztunk 70 millió Ft ér-
tékben.

12. A Dózsa Úti Általános Iskola minden vizes 
blokkját felújítottuk, tetőt javítottunk, ablako-
kat, ajtókat cseréltünk, kívülről lefestettük 60 
millió Ft értékben.

13. 22 utcában a járdát felújítottuk 30 millió Ft 
értékben.

14. Művelődési Központot kívülről, belülről 
felújítottuk, székeket cseréltünk, új modern 
tetőfedést végeztünk 60 millió Ft értékben

15. Idősek Napközi Otthonának építését elvé-
geztük 50 millió Ft értékben

16. Belvízelvezető rendszer kiépítését (VTT) 
elvégeztük 660 millió Ft értékben

17. Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep 
fejlesztését elvégeztük, Kunhegyesre eső 
költség 2,2 milliárd

18. Orvosi Rendelő Felújítását elvégeztük 50 
millió Ft értékben

19. Műfüves pályát építettünk 
30 millió Ft értékben

20. A szeméttelep rekultivá-
cióját elvégeztük 330 millió Ft 
értékben

21. 10 db buszvárót, illetve 
buszöblöt építettünk 20 millió 
Ft érékben

5.660.000.000 Ft vagyis 5,66 
milliárd Ft-ból fejlesztettük 
Kunhegyest megválasztásunk 
utáni 8 évben.

M i n d e n  l a k ó t á r s a m n a k 
kívánok boldog új évet és szép 
téli napokat!

Szabó András
polgármester

A Dózsa Tagintézmény ünnepi műsora a Betlehemi 
kompozíciónál


