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Ebben az évben átadtuk Kunhegyes váro-
sának első fejlesztését, a játszóterünk bőví-
tését a bébi hintával, három fitnesz géppel és 
a Dinó Ösvénnyel a gyerekek nagy-nagy 
örömére. A kunhegyesi vállalkozók egy 
részének pénzéből és a város előző évi 
pénzmaradványából történt a fejlesztés, 
melyet az elmúlt év takarékos és jól gazdál-
kodásának köszönhetünk.

Nagyon köszönöm a szülők és gyerme-
kek pozitív hozzáállását, köszönő leve-
leiket. A kritikával és a negatív vélemény 
nyilvánítással sincs semmi gondom, ha 
emberi módon történik. Sajnos egyesek azt 
gondolják, hogy az interneten tehetnek 
becsületsértő, gyalázkodó szöveget. Ez 
ügyben a tizenegy évi polgármesterségem 
alatt kétszer kellett a bíróságra menni ahol 
kétévi megnyert per után nem kértem 
kártérítést, de az illetőknek ki kellett fizetni 
a több mint százezer forint ügyvédi díjat. A  
mostani Dinó Ösvénnyel kapcsolatos inter-
netes véleményre három személynek vála-
szolok. Törőcsik Julianna most is nagyon 

aktív a negatív kritikában. Már a szennyvíz 
beruházással kapcsolatosan is többször 
kifejtette ledorongoló véleményét a kezde-
tekben amikor a nagy esőzések miatt voltak 
problémáink. Most amikor a beruházás be-
fejeződött a háza előtti útvisszaállítás jobb 
lett mint volt és visszakapott 135 000 Ft-ot 
egy köszönöm szót sem kaptam tőle, igaz ez 
a szó hiányzik Törőcsik Julianna szótárá-

ból. Tudom, hogy én 
vagyok a hibás, mert 
osztályfőnöke vol-
tam és nevelésében 
ezek szerint kudarcot 
vallottam.

Varga Teréznek 
üzenem, hogy nem 
mindenki olyan gaz-
dag ember, mint Ön, 
aki azt ajánlja a kun-
hegyesi családosok-
nak, hogy vegyék 
meg a kisebb dinókat. 
Ha Ön úgy dönt, 
hogy máshol nézi 
meg ezt a látványos-
ságot, természetesen 
ehhez joga van és 
ahogy gondolom az 
írásából a pénze is 

megvan hozzá, akkor a következőket aján-
lom: Tiszaderzsen egy négy tagú családnak 
10 000 Ft-ot kell csak ezért fizetni, 
Veszprémben meg 16 000 Ft a belépő a négy 
fős családnak.

Rácz Jocónak pedig azt üzenem, hogy 
valószínű a bíróságon találkozunk, ahol a 
rágalmazását hivatalosan is megbeszél-
hetjük.

Mindenkinek kívánok szép tavaszi és 
nyári napokat!

Szabó András
polgármester
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Tisztelt Kunhegyesiek!

Nagy sikere volt a Dinó Ösvénynek
a gyerekek körében


