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Március 15-én ünnepeljük Kunhegyes 
várossá avatásának 30. évfordulóját, 
melyre nagy szeretettel meghívok min-
den érdeklődő lakost. Az ünnepi műsor 
fő előadója Pitti Katalin Liszt-díjas 
énekművész és tánckara lesz. A műsor 
címe: Délibábos Hortobágyon. Termé-
szetesen nem szedünk belépődíjat.

Harminc év nagy idő, de sokszor úgy 
érezzük nagyon is rövid. Én még emlék-
szek, milyen nagy és szép ünnepséget 
tartottunk 1989. év márciusában a 
városavatón a Református Nagytemp-
lomban. Több mint ötezren voltunk. 
Megtisztelt bennünket az akkori köztár-
sasági elnök Szűrös Mátyás is.

A 20. éves évfordulót szintén sikerült 
méltóságteljesen megünnepelnünk. A fő 
műsort a Szigligeti Színház színészei 
adták a művelődési központban telt ház 
előtt. A város fejlesztéséről én számol-
tam be a jelenlévőknek. Most is ez te-
szem. A város vezetését 13 éve, a 2006. 
évi választás után bízta ránk Kunhegyes 
lakossága. Az előző időkben sikerült az 
utcák nagy részénél a lakosság hozzá-
járulásával az útalapokat elkészíteni 
majd az aszfaltozás területén is nagyot 
léptünk előre. Sikerült felépíteni a 
modern autóbusz pályaudvart. 

Megválasztásunk után több, mint 10 
milliárd forint fejlesztést hajtottunk 
végre. A teljesség igénye nélkül szeret-
ném felsorolni a legfontosabbakat: 15 
utcában aszfaltoztunk, melyek közül a 
legtöbbet az Árpád körútra és a Gyepszél 
befogadó utcákra költöttünk. Hét kilo-
méter járdát újítottunk fel. Felépítettük a 
megye legmodernebb tornacsarnokát a 
geotermikus fűtésével, a nemzetközi 
minősítésű sportpadlójával és a legkor-

szerűbb árnyékolás-technikájával. 
Megoldottuk a város szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetésének problémáját. 
Korszerűsítettük a piacot, a játszóteret, a 
főteret, a templomainkat. Nagy figyel-
met fordítottunk az oktatási intéz-
ményeink fejlesztésére. Különösen nagy 
munkálatokat végeztünk a közép és 
általános iskoláinknál. Kiemelten 
fejlesztettük az egészségügyi intéz-
ményeket: az orvosi rendelőt, az ápolási 
osztályt. Teljesen új modern épületet 
építettünk a gondozási központnak. A 
lelakott művelődési központot és a 
piacteret teljesen felújítottuk. A strandot 
újra megnyitottuk. Új élmény-meden-
céket építettünk, gyógyvízzé nyilvá-
nítottuk a termálvizet.

Új munkahelyeket hoztunk létre. A 
csökkent munkaképességűek üzemében 
közel ötven főt foglalkoztatnak folya-
matosan. Beindult a zöldségfeldolgozó 
és a fokhagyma üzem. Megvásároltuk a 
volt BHG üzem telepet a két nagy 
csarnokkal. Azon dolgozunk, hogy ezt is 
sikerüljön munkahely teremtésre 
felhasználni. A meglévő nagyobb 
üzemeink, gazdasága ink tovább 
erősödtek, fejlődtek ez nagyon pozitív 
fejlemény.

A szolgáltatás tovább bővült, hogy 
sikerült elnyernünk a járási székhelyet és 
a Penny bevásárló központ idetele-
pülését.

Minden lakótársamnak kívánok szép 
téli napokat!

Szabó András
polgármester
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