
Március 1-jén szombaton tartottuk a járhatóságát, a kapubejárók használhatósá-
szennyvíz beruházással kapcsolatos lakos- gát biztosítani kell. Sajnos néhány helyen ki-
sági fórumot. A Mûvelõdési Központ nagy- sebb utcaszakaszon az esõzések miatt külö-
termében volt a tájékoztató, melyre nagyon nösen nagy a sár. Reméljük, hogy az idõjárás 
sokan eljöttek, hisz mindenkit meghívtunk, az elkövetkezõ hetekben, hónapokban ked-
aki érintett a beruházásban. A lakosságon, a vezõbben alakul a szennyvíz beruházással 
kivitelezõkön és a városvezetésen kívül kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy a 
megjelent dr. Fazekas Sándor vidékfejlesz- nyár végére minden út, utca helyreállítása a 
tési miniszter is, akinek sokat köszönhe- lakosság megelégedésére megtörténik. Ad-
tünk azért, hogy a támogatást 82,7 %-ról dig is kérem a lakosság türelmét és a jó szán-
94,9 %-ra emelték. dékú emberek segítségét.

Nem hagyhatom szó nélkül a 
„megmondó” emberek név nélkü-
li trágár leveleit, e-mailjeit, vagy a 
facebook oldalain a beruházást, 
Kunhegyest becsmérlõ, nem em-
berhez méltó kijelentéseket.

Törõcsik Julianna képeire a 
facebookon és az azt tálaló szöve-
gére nagyon büszke, elõkelõ 
idegenként, lekicsinylõen beszél 
városunkról, a beruházásról. Több-
ször voltam én is kint a Purgány ut-
ca ezen szakaszán, tudom, hogy 
milyen rossz a helyzet az esõzések 
után, de ahogy mások velünk be-
szélik meg a problémát Tõle is ezt 
vártam volna. Minden mondata 

A beruházás jelenlegi készültsége: Abád-
„fröcsög” a gyûlölettõl. Az alábbi mondatai 

szalókon 87%, Kunhegyesen 65%, a 
mindent elárulnak személyiségérõl:

Szennyvíztisztító Telep pedig 10%. A pro-
„Van már flancos sportcsarnokunk, meg 

jekt befejezési határideje: 2014 december 
felújított sportpályánk! Népszerûsítem a 

31.
sportágat, kezdésbõl belefojtanék egy két 

A lakossági fórum majdnem két óráig 
embert! Tuti megtapsolnának.”

tartott, hisz nagyon sokan kérdeztek, kriti-
Kedves Törõcsik Julianna! Tudom, hogy 

kát mondtak, de kivétel nélkül mindenki 
én is hibás vagyok, mert annak idején, ami-

konstruktívan állt a beruházáshoz. Tudjuk, 
kor osztályfõnöke voltam nem tudtam Önt 

hogy nagyon sok a probléma, a megszokott 
úgy nevelni, hogy az ilyen gyûlölködést ki-

kényelmünk a beruházás idején csorbát 
zárja szívébõl. Persze megtévesztett az Ön 

szenved, de sajnos az utóbbi idõben az idõ-
kiváló tanulmányi elõmenetele, kitûnõ 

járás sem kedvezett. Ha bárkinek problé-
bizonyítványa, talán ez lehet a mentségem.

mája van a mérnöki irodában segítenek, 
Minden lakótársamnak kívánok szép tava-

(Kossuth u 45. a régi patika melletti 
szi napokat!

irodában) vagy ha nem, én is szívesen állok 
bárkinek a rendelkezésére. Most még csak 

Szabó András
ideiglenes helyreállítás van, de a járdák 

polgármester
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Tisztelt Kunhegyesiek!

Nem régen volt a megnyitó, de már közel 70 %
a beruházás készültségi foka


