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Évtizedek óta ismerem településük pol-
gármesterét, tudom milyen változáson 
ment keresztül Kunhegyes. És ez a fejlődés 
igaz a jövőre is, hiszen folyamatban lévő és 
megvalósítás előtt álló pályázatok, felada-
tok vannak. A hozzám eljutott hír hallatán 
épp ezért meg sem lepődtem. Szabó 
András egy újabb kitüntetés birtokosa.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés a megye településeinek fejlesztése, 
értékeinek gyarapítása terén kiemelkedő 
teljesítményt elért, általános közmegbecsü-
lést kivívott polgármesterek elismerésére 
alapított díjat. Ebben az évben „Az év pol-
gármestere Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben díj” kitüntetettje Szabó András.

A felelősségteljes és eredményes munka 
tehát újabb elismerést hozott Kunhegyes 
első emberének, illetve ezáltal a településé-
nek. Mert ahogy fogalmaz, ahhoz, hogy a 
sikeres pályázatok megvalósuljanak kelle-
nek a kollégák, a jól működő önkormány-
zat, és szükség van a segítő, támogató és 
megértő helyi emberekre.

– A kormány számára is fontos a vidék, és 
mi kihasználunk minden lehetőséget, hogy 
munkahelyet teremtsünk, hogy a hozzánk 
érkező vendégek visszatérjenek és igyek-
szünk a kunhegyesieknek egy jobb életmi-
nőséget teremteni – mondta a polgármester.

Bizonyítják ezt a számok, hiszen Kunhe-
gyes az a város, amely a sikeres uniós pá-
lyázatokból a Tisza-tavi régióban a legtöbb 
pénzt elnyerte. Ez meghaladja a 10 milliárd 
forintot. Csak a legfontosabbakat emeljük 
ki a fejlesztésekből: a turizmus fellendülése 
érdekében a városi termálfürdő újjáépítése, 
a termálvíz gyógyvízzé minősítése vagy itt 
a megye legmodernebb tornacsarnoka. A 
gyermekek modern játszóteret kaptak, 
amely a kicsik kedvence lett a dínó ösvény-
nyel együtt. Az egész település életét kom-
fortosabbá, kényelmesebbé tette a 3,5 
milliárd forintos szennyvízberuházás és a 

belvízelvezető rendszer kiépítése, de meg-
újultak az iskolák, az utak.

Ez a múlt, de a polgármester sorolja is a 
következő feladatokat.

– A sikeres uniós pályázatnak köszönhe-
tően az 1878-ban épült, védelem alatt álló 
polgármesteri hivatal épülete is felújításra 
kerül, megfelelve a 21. századi követelmé-
nyeknek. A Kakat-ér élővé tételével a régi 
álom is megvalósulni látszik, illetve vissza 
nem térítő támogatással megújul a várost 
kettészelő Kakat-ér menti terület is. A 
helyieknek, a turistáknak is vonzó város 
alakul tovább, mindez a fenntartható 
fejlődés, a környezetvédelem jegyében.

Fontos a humán erőforrás fejlesztése, 
szintén uniós pályázat a térség munkaerő-
piaci problémáit orvosolja, mely paktum-
szervezet központja Kunhegyes. Új kisüze-
mek, vállalkozások alakulnak, munkahe-
lyeket teremtenek. Felújításra kerül az 
1859-ben épült szélmalom, amely az erre 
járókat megállításra készteti, hiszen a hét 
szélmalomból ez az egyetlen műemléki vé-
delem alatt álló épület maradt fenn – fejezi 
be a felsorolást, majd még hozzáteszi: – 
Nagy feladat a jövőben a BHG üzemének 
munkahely teremtéssé alakítása, újrahasz-
nosítása.

Nem tudjuk helyhiány miatt felsorolni az 
eddigi és a jövőbeni fejlesztéseket, de az itt 
élők látják, tudják, hogy megőrizve az 
értékeket, hagyományokat, mindig történik 
valami. Az elért eredményeket több fórum 
elismerte, hiszen Szabó Andrást megválasz-
tották már Tisza-tavi polgármesternek, 
miniszteri elismerő oklevelet vehetett át 
Budapesten, valamint a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetés birtokosa. Most, 
államalapításunk nemzeti ünnepén odake-
rül „Az év polgármestere Jász-Nagykun-
Szolnok megyében díj” is.

Gratulálunk!
Kővári Anna
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