
2014. január elején mindenki visz- A Mihály-napi Sokadalom városi ün-
szatekint az elmúlt évre, mérlegre teszi nepségen adta át dr. Fazekas Sándor mi-
és számba veszi eredményeit. Ezen az niszter úr a modern buszvárókat a kun-
oldalon én is ezt teszem a teljesség igé- hegyesi lakosoknak, melyek jól szol-
nye nélkül. gálják az utazni vágyók kényelmét.

Elkezdõdött városunkban a 3,5 milli- Saját pénzünkbõl, mintegy 50 millió 
árd forint költségû szennyvízcsatorna forint értékben, a nyári szünetben telje-
és szennyvíztisztító telep építése, vala- sen felújítottuk a Dózsa tagintézmény 
mint a hat település összefogásával a épületeit, amelyet kívülrõl lefestettünk, 
2,5 milliárd forintba kerülõ belvízelve- csatornát, ablakokat, ajtókat cserél-
zetõ rendszer kiépítése. Megkezdtük tünk.
az ivóvízminõség javítása és a szemét- Szintén saját erõbõl sikerült a Mûve-
telep rekultivációja munkálatait is. lõdési Központunk fejlesztési program-

ját végleg befejezni a 
tetõfelújítással, hisz a 
székek cseréje, a par-
ketta csiszolás és javí-
tása után ablakokat, 
ajtókat cseréltünk és 
teljes külsõ és belsõ 
festést végeztünk.

A december 10-én 
felállított mûjégpálya 
nagyon nagy sikert 
aratott. Igaz, hogy a 
kunhegyesi gyere-
keknek építettük, de 
ahogy, a játszótérre 
még Karcagról is 
átjárnak, a környék 
gyerekei a jégpályán-

Nagy esemény volt városunkban az kat is hamar meglátogatták.
FTC - Debrecen nõi felkészülési mér-
kõzés az új sportcsarnokunkban. Mind- Minden lakótársamnak kívánok bol-
két csapat a legjobb összeállításban dog új évet és szép téli napokat!
játszott, minden válogatott játékos itt 
volt és a mérkõzés után nagy szeretet- Szabó András
tel adtak autogramot a kunhegyesi gye- polgármester
rekeknek. Történelmi esemény volt, 
hisz ilyen híres játékosok még nem vol-
tak Kunhegyesen.
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Tisztelt Kunhegyesiek!

Nagy sikert aratott a gyerekek körében a december 10 - 
január 10 ig felállított modern mûjégpálya


