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kulturált étkezés szabályait. A szendvicsek alapanyagának nagy Nagyon élvezték a gyerekek a kapcsolatépítő, mentálhigiénés 
részét a Nagykun-Hús Kft és a Deko Pékség, valamint a köz- játékokat, mely összekovácsolta a kis közösséget és alkalmat 
munka program keretében működtetett kertészetek biztosí- adott a gyermekeknek arra, hogy gyakorolják a kulturált 
tották, melyet ezúton is köszönünk a vállalkozóknak és a helyi kommunikációt a társaikkal és a felnőttekkel egyaránt.
Önkormányzatoknak. A nyári tábor maradandó élményt nyújtott mind a résztvevő 

gyermekek, mind a velük foglalkozó felnőttek számára. Úgy 
váltunk el egymástól:

„Jövőre veled ugyanitt!”
A pályázatban résztvevő, valamint a segítő szervezeteknek és 

személyeknek megköszönöm a közreműködését és munkáját, 
mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy ahátrányos helyzetű kisdiá-
kok tartalmasan tölthessenek el egy hetet a nyári szünidőben.

Köszönjük a pályázatot kiíró szervezetek támogatását, 
valamint köszönjük kiemelt támogatóink segítségét:

Kunhegyes Város Önkormányzata, Tiszagyenda Község 
Önkormányzata, Tiszaroff Község Önkormányzata, 
Kunhegyesért Közalapítvány, Sárközi Alapítvány, Pro 
Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft., Nagykun-Hús Kft, 
Bella Csemege, Napfény Élelmiszerbolt, Deko Pékség, Szőlősi 
Pékség, Reál Élelmiszer, Fábián Tibor, Czupp Pál, Tóth János, 
Doma Katalin, Szatmári Zoltán, Rózsáné Varga Marianna

Vincze Lászlóné intézményvezető

Kedves Olvasó! A Kunhegyesi Híradó júniusi számában kedvességgel minket szólítottak szereplésre. Kórusunk egy 
értesülhettél arról, hogy a Csermely Kórus számára ez év veretes, németbarokkos kánont adott elő, és kénytelen vagyok 
júliusának első hetében lehetőség adódott részt venni és feltételezni, hogy nem rosszul, mert csak a mi produkciónk 
énekével szolgál- váltott ki tapsot. De a lényeg nem ez. Az 
ni a Wroclawban istentisztelet után német testvéreink (mert 
rendezett Közép- Szilézia legalább annyira német, mint 
európai Keresz- lengyel) sorra jöttek gratulálni, köszönteni, s 
tyén fesztiválon. miközben lelkesen szorongatták a kezünket, a 
A lengyelországi sok szláv (lengyel, cseh, szlovák), német és 
út megvalósult, és angol hang kavalkádba némi akcentussal, de 
mai közhellyel egyre érthetőbben, több helyről is magyar szó 
élve: élmény volt. vegyült, de csak egy, csak egy mondat: Isten, 
„ É l m é n y ”  a z  áldd meg a magyart! Hát úgy gondoltam, 
éneklések hely- hogy ezt átadom Neked…
színei, az elbű- Végül  nem 
völő templomok, mulaszthatom 
„élmény” a pol- k ö s z ö n e t t e l  
gári öntudat igé- említeni azokat 
zetéről árulkodó a szervezeteket 
óvárosi terek a é s  m a g á n -
maguk kellékeivel: óratoronnyal, élő szobrok- személyeke t ,  
kal, éttermek foci vb-t felszolgáló kerthe- akik jelentős 
lyiségével, szivárványosan megvilágított óriási anyagi támo-
szökőkutakkal, fesztelen, kevéssé sietős otthoni- g a t á s u k k a l  
akkal, kiknek szemmel láthatólag legfontosabb enyhítették az út 
feladatuk az életben, hogy a vendég jól érezze költségeit, így 
magát, no és idegen, de a Közép-európaiság K u n h e g y e s  
ismerősségével köszöntő, fesztiválozó, éneklő Város Önkor-
csoportokkal, és persze kunhegyesi utcazené- m á n y z a t á t ,  
szekkel, akik éles szemmel fedezik föl és regge- K o v á c s  
lig csodálják a város kínálta kevésbé patinás, S á n d o r t ,  a  
avatatlanok számára rejtve maradó színes világot. Megyei Közgyűlés Elnökét, Kovács Gábort, dr. K. Tóth 

Bocsáss meg, kedves Olvasó! Tudom, hogy mindezek akár Andrást, a Sarepta Idősek Otthonát, s nem kevésbé azokat, akik 
teljességgel érdektelenek lehetnek számodra, hoztunk azonban figyelmükkel, adományukkal megtisztelték zenés áhítatunkat.
egy üzenetet, amit Neked is át kell adnom… Ez már Swidnica Apropó, zenés áhítat. A youtube-on fenn van, „zenés, áhítat, 
ókatolikus templomában történt. Annak rendje és módja szerint kunhegyes” hívószavakkal. Vannak benne egész' jó részek.
zajlott az istentisztelet, minden kórus elénekelte a maga nótáját, 
a zenekar eltrombitálta, amit akart, s amikor már kezdtem azt Nagy Tibor
hinni, hogy a mi kis Kunhegyesünkről megfeledkeztek, komoly 

Egy kis zene Op. 2.
(avagy „Isten, áldd meg a magyart!”)
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