
A tornacsarnok és a játszótér után is- mény által nyújtott szórakozást. A mi 
mét olyan létesítményt építettünk mûjégpályánk  250  négyze tméter, 
Kunhegyesen, melynek nincs párja nagyobb, mint a nyíregyházi. Mi nem 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. szedünk belépõdíjat, de igazolvány le-
Legközelebb ilyen mûjégpálya Nyír- adása a korcsolya bérléshez kötelezõ. 
egyházán található. Ez a mûjégpálya a Hatvan pár korcsolya is rendelkezé-
legmodernebb technológiával készült, sünkre áll, január 10-ig béreltük a pá-
ilyen pályákon már rendeztek korcso- lyát. Elsõsorban a gyerekeknek épí-
lya bajnokságokat is, sõt az USA-ban tettük, de az iskolában fegyelmezetle-
jéghoki mérkõzéseket. A technológia neket nem engedjük a mûjégpályára lép-
is amerikai, melynek feltalálásával té- ni. Nagyon remélem, hogy az osztály-
len-nyáron és környezetbarát módon le- fõnökök arról számolnak be, hogy osz-
het korizni. Nagy elõnye ennek a tályuk minden tanulója megérdemli, 
pályának, hogy bárhol, bármilyen for- hogy ingyen használja a kunhegyesi jég-
májú felépíthetõ gyorsan és könnyen. pályát.
Nagyon ellenál-
ló sem a sugár-
zó napfény, sem 
az erõs igény-
bevétel nem te-
szi próbára, sõt 
a  f o k o z o t t  
igénybevétele 
csak növeli a 
siklási élményt, 
a korcsolyázási 
sebességet. Ez a 
létesítmény már 
az új évezred 
egyik „bekö-
szönése”. A sze-
szélyes termé-
szetes jég után 
itt a mûanyag- 
vagy szintetikus jég elterjedése után a Minden lakótársamnak kívánok 
korcsolyázás igazi tömegszórakozássá Áldott, Békés Karácsonyt és boldog új 
válhat világszerte. Nagyon örülök évet!
annak, hogy Magyarországon belül 
azon néhány „úttörõ” település közé Szabó András
tartozunk, ahol élvezhetjük e létesít- polgármester
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A gyerekek körében ismét nagyon kedvelt volt a rénszarvas 
szánnal


