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Júniusban sok esemény történt városunk-
ban. Mindhárom iskolánkban meg volt a 
tanévzárás és ballagás. Nagyon szép ünnep-
ségeket szerveztek mindenütt, sok felnőtt 
örült a tanulók sikereinek. Én is büszke vol-
tam diákjainkra, akik a versenyeken elért 
eredményeikkel a határon innen és túl elvit-
ték Kunhegyes város jó hírét. Személy sze-
rint annak is örültem, hogy magán pénzem-
ből ismét olyan tanulók kapták az általam 
felajánlott beiskolázási ösztöndíjat, akik 
kiválóak mind tanulmányaikban, mind 
magatartásban. Eddig negyven tanulónak 
adtam ösztöndíjat, pontosan egy millió 
forint értékben. Döntés született arról, hogy 
az állam átveszi működtetésre a Kunhegye-
si Általános iskolát, de mi továbbra is 
segíteni fogjuk, azon lesz önkormányza-
tunk, hogy kiemelkedő feltételeket biz-
tosítsunk az általános iskolások nevelé-
séhez és oktatásához. Ezen a nyáron a 
Dózsa udvarán felépítettük a kiemelkedően 
modern, ruganyos rekortán pályát, melyen a 
tanulók jól használhatnak nemcsak testne-

velés órán, hanem kézilabda és labdarúgó 
edzéseken is. Ez a pálya huszonötmillió 
forintba került, melyhez önkormányzatunk 
2,5 millió forint önerőt biztosított. Szintén a 
Dózsa iskola fejlesztését jelentette a fűtés 
korszerűsítés és a tornaterem tető szigetelé-
sének a felújítása modern amerikai eljárás-
sal, hisz esős napokon sokszor beázott. 
Ugyanilyen technológiával oldottuk meg a 
szintén évtizedekig beázó Művelődési Köz-
pont valamint a Tancukrászda tetőszigetelé-
sét. Az előzőleg felsorolt három fejlesztés, 
több mint harminc millió forintba került, 
melyből több mint a fele a város költségve-
téséből lett kifizetve. Nagyon örülünk, hogy 
ilyen fejlesztéseket is be tudunk vállalni 
azért, mert sikerült úgy gazdálkodnunk az 
elmúlt években, hogy nem csak pályázati 
pénzből, hanem önerőből is egyre több fel-
adatot tudunk megoldani a lakosság szol-
gálatára. Sajnos, még mindig sok az olyan 
feladat, amely megválasztásunk előtt kelet-
kezett, de nem tűr halasztást. A legjobb pél-
da erre az előzőleg felsorolt három épület 

évtizedes beázása és annak megszűn-
tetése.

Minden lakótársamnak kívánok szép 
nyári napokat!
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Megtörtént a közel
30 millió forintból felépült

rekortán pálya
műszaki átadása


