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Nagy gondot fordítottunk 2006-tól (meg-
választásunk óta) a Kunhegyesen élő külön-
böző közösségek feltételeinek javítására. A 
sportszerető közösségeknek (iskolások, fel-
nőttek, sportcsapatok) megépítettük a min-
den igényt kielégítő, modern sportcsarno-
kot. A piacra járók közösségének alapjaitól 
modernizáltuk a piacteret, figyelembe véve, 
hogy ez egy olyan közösségi tér, ahol nem-
csak vásárolni lehet, hanem ismerősökkel 
találkozni, beszélgetni. A gyerekeknek lét-
rehoztuk a ország legtöbbet tudó játszóterét 
az ulimini és obligó várakkal, a sok-sok fit-
nesz eszközzel, a dínó ösvénnyel. Első dol-
gunk volt az úszni és pihenni vágyók közös-
ségének beindítani és modernizálni a stran-
dot. A református és katolikus közösségek-
nek segítettünk azzal, hogy a „Funkcióbő-
vítő településfejlesztés Kunhegyes város-

ban” elnyert pályázaton 300 millió forintból 
20 milliót a református, 25 milliót a kato-
likus templom felújítására adtunk. A Dózsa 
Általános Iskola és a Nagy László Közép-
iskola közösségének épületeinek felújításá-
ra, modern oktatási eszközeinek beszerzé-
sére közel egy milliárdot költöttünk 2006 
óta. A Kunhegyesi Híradó újságolvasó 
közösségének teljesen megújítottuk a lapot 
a színes fotókkal, mely a város eseményei-
vel kapcsolatos. Természetesen nemcsak 
tárgyi eszközökkel segítettük a város 
közösségeit, hanem olyan rendezvények 
finanszírozásával is, melyek egy-egy 
korosztályra terelte a figyelmet. A teljesség 
igénye nélkül pl. a Kunhegyes város hír-
nevét öregbítő diákok fogadása és megju-
talmazása, az idősek karácsonyi megvendé-
gelése és csomagosztása, a különböző mű-

vészeti csoportok és sportcsapatok 
segítése.

Minden lakótársamnak kívánok 
boldog új évet és szép téli napokat! 
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150 milliós beruházás 
a Dózsa Iskolában

Tisztelt Kunhegyesiek!

Iskolásaink műsora a Betlehemi kompozíciónál elnyerte a jelenlévők tetszését


