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Mindig van olyan feladatunk, melyet 
csak több évi megfeszített munkával 
tudunk realizálni. Ilyen volt a méretes 
tornacsarnok építése Kunhegyesen. 
Több mint 60 éven keresztült volt a 
sportgyűlések és iskolai rendezvények 
témája a tornacsarnok építése, de min-
dig félrecsúszott ennek a feladatnak a 
megoldása. 2008-ban álltunk ehhez leg-
közelebb a Tiszafüredi Kistérségi Tár-
sulás tagjaként. Sajnos pályázatunkat 
az utolsó pillanatban törölték. Utólag ez 
nem baj, hisz a kötvény lejegyzéssel és 
a jól sikerült EU-s pályázattal a megye 
legmodernebb tornacsarnokát avattuk 
fel 2011. év áprilisában. A másik ilyen 
nagy probléma volt éveken keresztül a 
Gyepszél és Árpád körút, mint gyűjtő 
utak teljes felújítása. Ennek is többször 
neki veselkedtünk, míg végül 100 
milliós EU-s pályázatunk 2011. évben 
eredményre vezetett.

Mindezt csak azért írtam le, mert 
reményeink szerint egy újabb akut 
probléma megoldására jó esélyünk van 
sikeres pályázat alapján. A Kakat holtág 
belterületi szakaszának rendbetétele, 
majd élővé tétele a következő ütem 
szerint. Már kétszer próbálkoztunk az 
én polgármesterségem alatt is, de egyik 
sem lett időálló. Az egyik a 2006-os 
nagy belvíz Vis Major keretéből, majd 
az elmúlt években a belvíz elvezető 
rendszer kiépítésekor. Minden erőfe-
szítésünk ellenére a kotrás után minden 
esetben a nádasodás, a meder pocso-
lyásodása megállíthatatlan volt. Most a 
pályázatunk alapján szilárd burkolat 
kap a meder és legalább az egyik parton 
sétány, kerékpárút lesz.

Minden lakótársamnak kívánok szép 
nyári napokat!
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Tisztelt Kunhegyesiek!

Aki felismeri a hölgyet, kérem,
hogy informáljon, hisz
kétkerekű kocsival hordja az
illegális szemetet a szelektív
gyűjtőhöz. Fontos, hogy
megkapja méltó pénzbeli büntetését.


