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2006-ban megválasztásom után azt 
gondoltam, hogy Kunhegyes lakossága 
érdekében többet kell tennünk egyes 
közösségek segítéséért, elismeréséért. 
Elgondolásomat a képviselőtestület tagjai 
maximálisan támogatták. Ilyen volt a 65 
évnél idősebb lakosok megajándékozása 
gesztus értékű karácsonyi csomaggal. Sok-
sok munkával sikerült erre a célra 
előteremteni a pénzt, hisz ekkor a város 
nagyon el volt adósodva.

A másik ötletemhez a szilveszteri 
mulatság szervezé-
séhez nem kellett 
pénz, de annál több 
munka a lebonyolí-
táshoz. Az első gon-
dolatunk rögtön az 
volt, hogy jótékony-
sá g i  r e nde zvé ny 
legyen úgy, hogy a 
részvevők jól érez-
zék magukat. Kez-
detben a kunhegyesi 
Androméda zenekart 
nyertük meg a zené-
léshez. A létszám 
folyamatosan emel-
kedett a kezdeti 70 
főről, a mostani 
szilveszteri mulat-
ságunkra 156-an 
jelentkeztek. Köz-
ben Nagy Janika a 
zenekar oszlopos 
tagja sajnos meg-
halt, így a zenekar is 
feloszlott. A zenei szol-
gáltatást Tatai Tibor vette át. 
Eddig a bevétel hasznából a 
következő közösségeket támo-
gattuk: Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány, Kunhegyes Iker-
gyermekeiér t  Ala pí t vány, 
Kunhegyes  Város  Óvodai 

Intézménye, Bölcsőde, Mentőállomás, 
Rendőrség, Szélcsengő Kórus, Csermely 
Kórus, Búzavirág Népdalkör, Nyugdíjas 
Klub, Mozgássérültek Egyesülete és az 
idén Kunhímzés Kunhegyesen.

Aki részt vett ezeken a szilveszteri 
mulatságokon büszke lehet arra is, hogy a 
jó szórakozáson kívül egy jótékonysági 
akcióban is részt vállalt. A bevétel növelése 
érdekében kiemelt áron, 200 forintért adtuk 
a tombolajegyeket.

Én személy szerint is nagyon büszke 

vagyok arra, hogy 14. 
alkalommal szeletel-
hettem fel az általam 
biztosított két szilvesz-
teri malacot éjfél után, 
i m m á r  2 7 - 2 8 . - a t . 
Remélem az állatvédők 
nem olvassák a Kunhe-
gyesi Híradót.

Minden lakótársam-
nak kívánok szép téli 
napokat és boldog új 
évet!

Szabó András
polgármester

A tartalomból
Önkormányzati hírek


Hagyományőrző bál


Azbeszt pala kezelése


Pályázat 

sporttevékenység 
támogatására


Köszönet támogatásért


Gazdálkodói hírek


Észal-alföldi 

JOGPONTOK


Felnőttkori 
ismeretbővítés


Magyar kultúra napja


A művelődési központ 

hírei


„Luca Luca...”


Iskolai hírek

Tisztelt Kunhegyesiek!


