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Minden évben decemberben a vállalatok, de 
az önkormányzatok is szoktak egy rövid be-
számolót tartani az év jelentős eseményeiről, 
az elért eredményekről esetleg a kudarcokról.

Ezt teszem most én is a Kunhegyesi Híradó 
első oldalán.

Ebben az évben is sikerült tovább fejleszte-
nünk városunkat. Sajnos, az elnyert pályáza-
taink közül nem mindegyiket sikerült elkezde-
ni a sok bürokrácia miatt. A legérzékenyebben 
a Kakat élővé tétele pályázatának elhúzódása 
érintett bennünket, hisz ez a legnagyobb 
projektünk a közel nyolcszáz millió forint 
költségével. Persze nemcsak a költség miatt 
fontos, hanem a város egyik szégyenfoltját is 
sikerülne megszüntetnünk és a pocsolya he-
lyett egy tiszta vízű, szép környezetet fogunk 
kialakítani a meder mentén.

Ebben az évben sikerült a városházát telje-
sen felújítani, különösen a tetőszerkezet 
összeomlásától lehetett tartani. A felújítással 
megtartottuk régi eklektikust stílusát. Nagyon 
szép lett. A 130 éves épület a felújítással bizo-
nyára ismét kibír 130 évet.

A környék egyetlen ipari műemlékét a kun-
hegyesi szélmalmot is teljesen visszaállítottuk 
eredeti külső formájába, a pályázati pénz mel-
lé 10 millió forintot a város költségvetéséből 
hozzá kellett tenni. így nem kell tartanunk, 
hogy úgy jár a mi szélmalmunk is mint a túrke-
vei, melynek már a nyomai is eltűntek a föld 
színéről. Utódaink is sokáig gyönyörködhet-

nek ebben az impozáns műemlékben. A Dózsa 
Általános Iskola 150 millió forintból teljesen 
megújult. Az Ápolási Osztályt sikerült meg-
mentenünk a teljes felszámolástól, sőt 100 
milliós fejlesztést hajtottunk végre. A járóbe-
teg ellátás épületeit és eszközparkját is sike-
rült 30 millió forintból fejleszteni.

Ebben az évben is sikerült eredményesen 
gazdálkodnunk, hitelt nem kellett felvennünk. 
A mostani számításaink szerint nem 20 hanem 
30 millió forintot tervezhetünk a Karácsony 
előtti magunk által betervezett jótékonysági és 
hangulatjavító feladatokra, melyek a követ-
kezők:

- műjégpálya bérléséhez és építéséhez
- díszkivilágítás felszereléséhez és 

leszereléséhez
- díszkivilágítási elemek pótlására és 

javítására
- hatvanöt éves és idősebb lakótársaink 

karácsonyi csomaggal való 
megajándékozásához

- tartósan beteg gyerekek karácsonyi 
csomaggal való megajándékozásához

- ingyenes tűzifa osztáshoz a 
rászorulóknak

- rendkívüli segély osztásához a 
rászorulóknak

- hús csomag osztása a tartós beteg 
gyerekek családjának

- az önkormányzathoz tartozó 
dolgozóknak jutalom vagy vásárlási 

utalványok ajándékozása. 
Minden kedves lakótársamnak 

kívánok áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet!
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