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Sikeres volt a Mihály Napi Sokada-
lom rendezvényünk, mely Kunhegyes 
város legnagyobb eseménye, a Város 
Napja. A főműsort, Rúzsa Magdi kon-
certjét több mint ötezren nézték meg. 
Karcagról, de még Szolnokról is voltak 
érdeklődők. A rendezvény költsége 
meghaladta a hét millió forintot. A leg-
többet Rúzsa Magdinak és stábjának 
fizettünk 3,5 milliót, de ebben nincs 
benne a színpad bérlése és a technika. A 
város költségét nagyban csökkentette 

az a négy millió forint, melyet dr. 
Fazekas Sándor miniszter úr javaslatára 
kaptunk a Földművelésügyi Minisz-
tériumtól.

A reggeltől éjszakáig tartó rendez-
vény sokrétűsége biztosította, hogy a 
lakosság minden korosztálya megta-
lálta számára a kedvelt műsor számot. A 
sokféle versenyek közül a főzőversenyt 
és a háziasszony vetélkedőt szeretném 
kiemelni, melyek hangulata, sok-
színűsége vendégeink elismerését is 

elnyerték. Nagyon sokan, főleg 
gyerekek és fiatalok vettek részt a 
futó és kerékpár versenyen.

Megtisztelt bennünket jelen-
létével dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, Kovács 
Sándor a Megyei Közgyűlés 
elnöke és Rentzné dr. Bezdán 
Edit megyei főjegyző asszony. A 
főzőverseny zsűrijének elnöke 
Kunhegyes város szülötte, a 
hírneves séf Bernáth József volt.

I. helyezett lett: Kovács 
Tibor (Gombóc) által főzött 
birkapörkölt

II. helyezett lett: Bordás 
Mihály által főzött babgulyás

III. helyezett lett: Németh 
Pálné által főzött marhalábszár 
pörkölt galuskával

Külön díjat kapott Szabó Zsolt 
által főzött kakastaréj pörkölt.

M i n d e n  l a k ó t á r s a m n a k 
kívánok szép őszi napokat!

Szabó András
polgármester

A tartalomból
Önkormányzati hírek


Talajterhelési díj


Észak-alföldi 
Jogpontok


Tájékoztató 
költözésről


Pedagógiai 

szakszolgálat


Rendőrségi felhívás


Emléktábla...


Háziasszonyok 
remekeltek


Népművészeti kiállítás


Nagykunok Kínában


Tanulók bakaruhában


Az álmok valóra 

váltak


Iskolai hírek

Tisztelt Kunhegyesiek!

Kovács Tibor (Gombóc)
első helyezett lett a birkapörköltjével


