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Orbán Viktor miniszterelnök felterjeszté-
sére Áder János köztársasági elnök augusz-
tus 20-a alkalmából, 2015-ben a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést adomá-
nyozott Szabó Andrásnak, Kunhegyes 
város polgármesterének, a város és a térség 
fejlődésének elősegítése, valamint a vidék 
hagyományainak megőrzése érdeké-ben 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeré-
seként. A kitüntetést dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter adta át Buda-
pesten a Vajdahunyad Vár dísztermében.

A 21. században egyre nagyobb szükség van 
a vidéki települések értékmegőrző és kö-
zösségformáló erejére, megőrizve 
az értékeket, a hagyományo-
kat. Szabó András ezzel már 
a 2006-os esz-tendőben is 
tisztában volt, hiszen 
azóta a település első 
embere, és az elmúlt 
kilenc évben Kunhegyes 
hatalmas fejlődésen 
ment keresztül.

– Hogyan sikerült ilyen 
eredményt elérni Kunhegye-
sen? – kérdeztük a kitüntetett 
polgármestert.

– Az elmúlt években elnyert sikeres pályá-
zatok azt bizonyítják, hogy a kormány számá-
ra fontos a vidék, de a sikerhez, a fejleszté-
sekhez, beruházásokhoz egy jól működő ön-
kormányzatra, támogató lakókra is szükség 
van. Az elnyert forrásokból szebb és élhetőbb 
lett a város.

– Melyek voltak a legfontosabb fejlesz-
tések?

– Nehéz felsorolni, hiszen az elmúlt évek-
ben közel hatmilliárd forintos fejlesztések 
történtek Kunhegyesen. Rendezetté vált a 
város. A főtér, a rózsakert, a szökőkutak, a 
szobrok egy példás városképet mutatnak. 
Megújultak a templomaink, az útjaink, járdá-
ink, a művelődési ház, a piac, ahol a helyi 
termelők árulhatják termékeiket.

A legfontosabb környezetvédelmi beruhá-
zás, a szennyvízcsatornázás. Ez a fejlesztés 
közös Abádszalókkal, és a közel 3,5 milliár-
dos beruházás már a végéhez közeledik. Az 

Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvíz-
kezelő Társulás elnökeként mondhatom, 
hogy nem volt egyszerű a megvalósítása.

A bel- és csapadékvíz rendezése szintén 
megoldódott, ami fontos környezeti és 
egészségügyi projektnek számított a város 
életében.

Mindenképp meg kell említeni a városi ter-
málfürdő újjáépítését, ahol gyógyvíz várja az 
ideérkezőket. És persze a szívem csücske a 
foci, a sport. Megújult a sportpálya, a sport-
csarnok.

Mindent nem tudok felsorolni, de bízom 
abban, hogy a kunhegyesiek mindenről 

tudomást szereztek és öröm-mel 
fogadják ezeket a fejleszté-

seket, változásokat. A min-
dennapjainkban fontos, 
hogy figyeljünk az idő-
sekre, a gyermekekre, 
segítsünk a rászorul-
takon, és figyelünk arra, 
hogy minden kunhegye-

si jól érezze magát ottho-
nában.
– Pár évvel ezelőtt az Év 

Tisza-tavi polgár-mesterének 
választották, 2013. október 23-án 

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át 
Budapesten. Most pedig még nagyobb elis-
merést kapott, a Magyar Arany Érdemke-
resztet. Gratulálunk az elismerésekhez! 
Milyen tervek vannak még a jövőben?

– A Tisza-tó települései közül hozzánk ér-
kezett a legtöbb európai uniós forrás. A jövő-
ben is mindent megteszek kollégáimmal kö-
zösen, hogy tovább fejlődjünk. A gazdasági 
erősödéshez újabb munkahelyek kellenek, 
nagy öröm, hogy lassan megtelik az ipari par-
kunk. Bízom abban, hogy az elmúlt években 
elért eredményekkel elégedettek az itt élők.

Ez a kitüntetés, melyet most vettem át arra 
kötelez, hogy továbbra is az együttgondol-
kodás mentén tovább dolgozzunk váro-
sunkért, az itt élő emberekért. A 2014-2020-
as európai uniós ciklus forrásait maximálisan 
szeretném kihasználni Kunhegyes további 
fejlődése érdekében.
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