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Tisztelt Kunhegyesiek!
Ebben az évben a Mihály Napi Sokada- megígérte, hogy saját miniszteri keretéből a
lom rendezvénye 2017. szeptemberben 30- Mihály Napi Sokadalom rendezvényünkre
án (szombaton) kerül megtartásra, melyen a 4 000 000 Ft-ot adományoz, így Rúzsa
már megszokott programokat tervezzük: Magdi művésznőt is ebből a pénzből ki
főzőverseny, háziasszony vetélkedő, kerék- tudjuk ﬁzetni.
páros ügyességi verseny, helyi és térségi
amatőr kulturális csoportok fellépése,
Nagyon közeledik Május 1. melynek
gyermekműsorok, íjász bemutató, kézmű- megünneplésére mindig nagy gondot
ves foglalkozások, este sztárvendég, tűzi- fordítottunk. Lakossági kérésre úgy
játék, utcabál.
határoztunk, hogy a főtéren lesznek a
A sztárvendég meghívására a következő műsorok, és a főzés. Egyedül a kispályás
javaslatok érkeztek: Kowalsky meg a Vega, homokfoci lesz a strandon.
Rúzsa Magdi, Honey Beast. A Képviselőtestületünk úgy döntött, hogy a lakosságot
Minden lakótársamnak kívánok szép
kell megkérdezni ebben a fontos kérdésben. tavaszi napokat!
Kiküldtünk 3200 db szavazólapot minden
lakásba. Visszaérkezett a megadott határSzabó András
időig (február 13. nap 12 óráig) 100 db szapolgármester
vazólap, melyek közül 9 érvénytelen volt. A
végeredmény a következő lett:
58 db szavaz at ot ka pott
Rúzsa Magdi,
23 db szavazatot kapott a
Kowalsky meg
a Vega,
10 db szavazatot kapott a
Honey Beast.
E z e k
szerint Rúzsa
Magdit látjuk
vendégül a
Mihály Napi
Sokadalom
s zt árv en dé geként.
A fellépti díja igen „borOrszágosan is egyedül álló művészeti alkotás a Hidrák,
s os ”: b rut t ó
melyet az Országos Művészeti Bizottság is nagyra értékelt.
3 441 700 Ft.
A két hidra szobor a vízköpő játékával különleges, egyedi,
D r. Fa z e k a s nagy értékű művészi alkotás, melyre Kunhegyes városa büszke lehet.
S á n d o r
Nyaranta az átutazók közül minden nap legalább négyen-öten
minisz ter úr
megállnak az alkotást fényképezni.
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