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Tisztelt Kunhegyesiek!
Megválasztásunk után, de már a progra- tehát „öngólt” nem akarunk rúgni. A Dino
munkban is, arra törekedtünk, hogy Kunhe- Ösvény a játszótér nyugati részén a Deko
gyes lakosságának minden rétegére nagy Pékség felőli zöldterületen lesz. Csupán
ﬁgyelmet fordítsunk. Ezért Karácsony előtt néhány elszáradt, illetve fertőzött gömb
minden hatvanöt éves és idősebb lakosnak bukszus kerül kiszedésre, a fák, ahogy
ajándékcsomagot adtunk át, mintegy öt előzőleg írtam megmaradnak. Nagyon
millió forint összértékben. A második évben remélem, hogyha minden felnőtt tetszését
a középiskolában 19 tantermet korsze- nem is nyeri el ez a játszótér fejlesztés, de a
rűsítettünk, a megyével közösen torna- gyerekek nagy-nagy örömére sikerül megtermet építettünk, később az egész intéz- valósítanunk.
ményt kívülről és belülről is felújítottuk. Az
Az évek folyamán nemcsak kunhegyesi
előzőleg felsorolt munkálatok megköze- családok hozták a játszótérre a gyermekülítették az egy milliárd forintot. Az általános ket, hanem karcagiakkal és környékbeliiskolánkat is teljesen felújítottuk, az udvart ekkel is gyakran találkoztam. Ez pedig az
rekortán borítással korszerűsítettük. Min- elismerésnek a bizonyítéka.
den évben az általános és középiskolás
tanulók legjobbjainak fogadást rendeztünk
Minden lakótársamnak kívánok szép téli
és jutalmat adtunk át. A gyerekeknek az napokat!
ország legtöbbet tudó játszóterét építettük
meg az obligó és ulimini várakkal, a ﬁtness
Szabó András
sarokkal. Ebben az évben tovább szeretpolgármester
nénk bővíteni a játszóteret a Dino
Ösvénnyel a gyerekek nagy-nagy örömére. Persze
már most is
vannak ellenzői, sőt hamis
információkat
terjesztő személyek. Most
bejelentem,
hogy a Kun Lovas szoborhoz
nem nyúlunk,
sőt egyetlen
szobor sem
sérül, mind a
helyén marad. A
fákat sem vágjuk ki, hisz a
p a rk ko rs z e rűsítését, moA Garay utcai óvodánál az illető 5 zsák illegális szemetet rakott le
dernizálását is
január 26-án éjszaka. Aki felismeri a gépkocsit, vagy a személyt,
mi kezdtük el és
mi fejeztük be, kérem informáljon, hogy az elkövető megkaphassa méltó büntetését.
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