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Gárdonyi Géza: 
A bor legendája

Szólt az Isten: “Kedves fiam, Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: “No, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.”
 
Szól az Isten: “Kedves fiam, Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Noé: “Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”
 
Szólt az Isten: “Kedves fiam, Nóé:
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: “Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba !”

Nyertes Pályázat! – 
63,5 millió forint az Iskolának

Örömmel értesültünk augusz-
tus utolsó napjaiban arról, hogy 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program EFOP-4.1.3-
17 kódszámú, „Állami fenntar-
tású köznevelési intézmények 

tanulást segítő tereinek infrast-
rukturális fejlesztése” című felhí-
vásra benyújtott, EFOP-4.1.3-17-
2017-00191 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérel-
münket az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság vezetője támoga-
tásra érdemesnek ítélte.

Ennek köszönhetően a következő 
években megújul az iskola tetőszer-

kezete, korszerű nyílászárók kerül-
nek beépítésre, illetve részleges fel-
újításon esik át a tornaterem is. ■
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MEGHÍVÓ FALUGYŰLÉSRE
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017. évi Falugyűlést szeptember 25-én ( hétfő ) 17 órára 

a Községháza tanácstermébe hívja össze az alábbi napirendekkel:

a) Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról. Előadó: Huszár Zoltán polgármester 
b) Víziközmű Társulat tájékoztatója
c) Egyebek 

*****

LAKOSSÁGI  FÓRUM
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-

lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés a) pontja értelmében

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
az elkészült „Településképi Arculati Kézikönyv” lakossági véleményezése céljából.

Az elkészült Arculati Kézikönyv a www.kunfeherto.hu honlapon elérhető.
  

A lakossági fórum ideje:
2017. szeptember 25. (hétfő) 18.00 óra

Helyszín: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 
(Kunfehértó, Szabadság tér 8.) tanácsterme

Évnyitó az Iskolában
2017. szeptember elsején új-

ra megszólalt a csengő az Is-
kolában. Az intézmény ün-
nepélyes évnyitóval kezdte 
meg 2017/2018-as tanévet. 
A diákok versekkel készül-
tek, míg Czagány-Mákosné 
Móczár Gertrúd iskolaigaz-
gató beszédében külön kö-
szöntötte az idei 14 első osz-
tályost, valamint szüleiket is, 
és a hagyományokhoz híven 
apró ajándékkal kedveske-
dett nekik. A nyolcadikos ta-
nulók pedig az iskola sálját és 
nyakkendőjét adták át a leg-
ifjabb lurkóknak. Az igazga-
tónő üdvözlő szavakkal igye-
kezett felkészíteni a végzős 
osztályt utolsó tanévükre és 
néhány jó tanáccsal is ellátta 
őket. Az idei évtől pozitív vál-
tozás, hogy ebben a tanévben 
már valamennyi általános is-
kolás diák számára ingyene-
sen állnak rendelkezésre a 
tankönyvek. 

Az évnyitó során bemuta-

tásra kerültek az új pedagó-
gusok is.

* Sallai Beáta – tanító, infor-
matika szakos tanár

* Szabó Tünde – kémia sza-
kos tanár

* Vörös Mária – magyar 
nyelv és irodalom, illetve 
ének szakos tanár

* Némethné Fazekas Erika 
– fizika, informatika, techni-
ka szakos tanár, a 7. osztály 
osztályfőnöke

Óraadóként fog az iskolában 
dolgozni:

* Molnárné Gép Ani-
kó – gyógypedagógus – SNI 
fejlesztés

* Sztupinszky Istvánné – 
földrajz szakos tanár

* Hász László – testnevelő
* Simon Lóránt – testnevelő
* Törteliné Salac Éva – an-

gol tanító
* Komárominé Vikor Ágnes 

– angol tanító
Eredményes tanévet kívá-

nunk mindenkinek! ■
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■

Tájékoztató víz- és szenny-
vízbekötések létesítésével 
kapcsolatos változásokról

Pályázati hírek
Az augusztus sem telt el tétlenül,  Kunfehértó Község Önkormányzata 

két fontos területen nyújtott be támogatási kérelmet. 
A TOP-3.2.1.-16 kódszámú felhíváson az Óvoda és a Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítésére, míg a TOP-1.4.1-16 kódszámú felhíváson 
mini bölcsőde kialakítására pályáztunk. Az energetikai fejlesztésre a pályá-
zat keretében maximum 110.000.000 Ft jutna a projektre, a mini bölcső-
de kialakítása pedig maximum 30.000.000 Ft-ból lenne megvalósítható.

Ezen kívül segítséget nyújtottunk a Kunfehértói Általános Iskoláért 
Alapítványnak, hogy támogatási kérelmet adjon be az EFOP-1.8.5-17 
kódszámú, „Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és élet-
stílust népszerűsítő programok” című felhívásra. Ennek célja az egész-
séges táplálkozáshoz szükséges ismeretek elsajátítása szemléletformáló 
programok segítségével és a köznevelési intézmények étkezési körülmé-
nyeinek javítása.

A korábbi évekhez hasonlóan Kunfehértó Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete idén is támogatási igényt nyújt be a belügyminiszter 
által meghirdetett pályázat keretében szociális célú tűzifa vásárlásához 
az alábbiak szerint:

Választott tűzifa fajtája: keménylombos
Igényelt mennyiség (m3): 236 m3
Vállalt önerő összege: 299.720,- Ft
(az önerő fedezetére az önkormányzat 2017. évi költségvetése szol-

gál). ■

Óvodai hírek
Egyre több az óvodás gyermek 

a Mosolyvár Óvodában
Örömmel tapasztaljuk, hogy folyamatosan növekszik az óvodába 

járó gyermekek száma. A 2017-18-as nevelési évben is három cso-
portunk lesz: a Katica csoportban a kis csoportos korúak, a Csiga 
csoportban a nagycsoportosok járnak, míg a Tigris csoport idén ve-
gyes életkorú lesz: kis- és középső csoportosok fognak ide járni. Er-
re azért van szükség, mert viszonylag sokan iratkoztak be az elmúlt 
nevelési évben is, valamint az idei évre különösen nagy számban 
kezdenek kis csoportos korú gyermekek. A beszoktatás fokozatos, 
hetenként néhány gyermek kezdi meg az ovit. A folyamat végére 
előreláthatóan 74 gyermek fog intézményünkbe járni az idei neve-
lési évben. ■

Harnóczi Erzsébet

Új óvodapedagógus 
a Mosolyvár Óvodában

Kiss Emese Erika vagyok, a kun-
fehértói Mosolyvár Óvoda új peda-
gógusa. Szülővárosom Kiskunhalas 
(1980), de családommal Jánoshal-
mán élek. Egy tizenöt éves fiú édes-
anyja vagyok.

Gyermekkorom óta folyamatosan 
kisgyerekek vettek körül, mivel nagy 
családba születtem, hat testvérem 
van, ma már négy generáció él együtt. 
Így már kislánykorom óta gyűjtöttem 
a gyerekekről való tapasztalatokat, 
már akkor is örömöt jelentett számomra a kicsikkel való foglalko-
zás, törődés, gondoskodás.

Óvodapedagógiai tanulmányaimat Baján végeztem, 2002-ben 
diplomáztam. Szakmai pályafutásomat Jánoshalmán kezdtem meg, 
majd csoportátszervezések következtében kerültem Kéleshalmára 
2013 év elején. Ez a lehetőség hozta meg számomra az igazi, önál-
ló, kreatív pedagógiai munkát.

Hiszem és vallom, hogy minden kisgyerek egy önálló egyéniség, 
nekünk felnőtteknek, pedagógusoknak a felelősségünk, hogy megta-
láljuk a kaput a hozzájuk vezető úthoz: szeretettel, törődéssel, oda-
figyeléssel, nyitottsággal, elfogadással. Ez néha könnyebb, néha ne-
hezebb, de nincs lehetetlen. Feladatok vannak.

Őszintén remélem, hogy a közös munkánk eredményeként majd 
sok mosolygós, vidám, egészséges érzelemvilágú kisgyereket tudunk 
„átadni” az iskolai nevelésnek.

Köszönöm szépen a bizalmat! ■
Kiss Emese Erika

 Tájékoztatjuk Tisztelt meglévő és leendő felhasználóinkat, hogy a ví-
ziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 55/H. § 
módosítása alapján 2017. július 1-jétől új előírások érvényesek a köz-
műbekötések díjaira vonatkozóan.

A módosítás alapján, a 2017.07.01. után megvalósuló legfeljebb 32 
mm átmérőjű ivóvíz-, illetve a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz-
bekötés esetén díjmentesek az alábbi tételek:

– az igénybejelentés elbírálása,
– tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
– a bekötési vízmérő és annak felszerelése (anyag és munkadíj),
– a nyomás- és víztartási próba elvégzése.
Minden más a bekötéssel kapcsolatos díjat (tervezés-engedélyeztetés, 

bontás-helyreállítás, földmunkavégzés, anyag és munkadíj) a megrende-
lőnek meg kell fizetnie.

Az ivóvíz és szennyvíz bekötés kiépítése a fogyasztó részéről továbbra 
is egy igénybejelentéssel történik, igénybejelentő adatlap kitöltésével és 
leadásával a vízmű bármely ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus úton.

A közműbekötés elvégzéséhez a továbbiakban is a Kiskunvíz Kft. ál-
tal jóváhagyott terv szükséges, a tervezési munka elvégzéséért a meg-
bízott, megfelelő jogosultággal rendelkező tervező díjazás felszámítá-
sára jogosult.

Lényeges változás még, hogy a törvénymódosítással érintett (ivóvíz-
bekötés esetén max. 32 mm, szennyvízbekötés esetén max. 160 mm) új 
bekötés esetén a nem lakossági felhasználónak (pl. vállalkozásoknak) 
sem kell megfizetni a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját. 

A mentesség nem vonatkozik a lekötött kvótaemelésre, a mellékmérő 
felszerelésére és a felhasználó változás miatt lakosságiról nem lakossági 
felhasználásra történő áttérésre.

További kérdésük esetén a kiskunviz@kiskunviz.hu címre írt levélre, 
vagy ügyfélszolgálati irodáinkban készéggel állunk rendelkezésükre.

Kiskunhalas, 2017. július 01.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
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A Magyar Vöröskereszt min-
den évben kiírja a Kenedi Alap 
nevű pályázatát. A pályázat lé-
nyege röviden: Kenedi Tibor 
úr örökhagyóként 33,4 mil-
lió Ft-ot adományozott azzal 
céllal, hogy rászoruló, hátrá-
nyos helyzetű gyermekeket tá-

mogasson belőle. A pályáza-
tot három témakörben írja ki 
a Vöröskereszt: integrált nyá-
ri táborok szervezése, a Vörös-
kereszt Alap, illetve mozgalmi 
tevékenységekhez kötött gyer-
meknap megvalósítása és olyan 
segélyakciók szervezése, mely a 
Vöröskereszt látókörébe kerülő 
hátrányos helyzetű gyermekek 
segélyezésére irányul. 

Ennek a pályázatnak a ke-
retében sikerült idén már ne-
gyedik alkalommal megszervez-
nie a helyi Alapszervezetnek 
a Tanszerátadó ünnepségét. 
A nyertes pályázat összege 
50 000 Ft volt, amit a helyi 
csoport további 50 000 forint-
tal egészített ki, így idén is ös-
szesen 100 000 Ft jutott a tan-
szerekre. Ebből az összegből 
ötven gyermeknek sikerült is-
kolakezdési tanszertámogatást 

adni. 2017. augusztus 14.-én, a 
megszokott helyszínen, a Mű-
velődési Ház és Könyvtár park-
jában Tóth Sándorné, a helyi 
csoport elnöke köszöntötte a 
programon résztvevő gyerme-
keket, szülőket, nagyszülőket, 
testvéreket. Külön üdvözöl-

te az Önkormányzat részéről 
megjelenteket, így Huszár Zol-
tán polgármester urat, Kristóf 
Andrea jegyző asszonyt, illetve 
Szalai László képviselő urat. 

Az idei évben a Magyar Vö-
röskereszt megyei igazgatója, 

Lipóthné Komjáti Andrea is 
részt vett az ünnepségen, aki 
rövid beszédet tartott és ap-

ró meglepetéseket osztott szét 
a gyerekek között. Ezt követő-
en Törteli Anita, Faddi Ferenc-

né, Bankos Katalin, Bóna Erika 
és Óvári Szabolcs önkéntesek 
közreműködésével kiosztás-
ra kerültek az ajándékcsoma-
gok. Rajtuk kívül idén közös-
ségi szolgálatot teljesítő, lelkes 

fiatalok is segítséget nyújtot-
tak, Németh Melánia, Kovács 
B. Dávid és Tóth Ágnes sze-
mélyében. Köszönet érte! 

A gyerekek nagy örömmel fo-

gadták a tanszereket. Az ün-
nepség kisebb vendéglátással 
folytatódott. Névtelen adomá-

nyozóknak hála, az üdítőn és 
a süteményen kívül gyümölcs 
is jutott a gyerekeknek. A rö-

vid pikniket követően a gyer-
kőcök a Holdruta Fiatalok 
Egyesületének tagjai segítségé-
vel könyvjelzőt készíthettek és 
közülük a legszebbeket a szü-
lőkből álló zsűri díjazta. Ezen 

kívül még a meghívóban kér-
te meg a Vöröskereszt a gye-
rekeket, hogy rajzoljanak az 
alkalomra; a beérkezett műve-
ket ajándékkal jutalmazták. Az 
egyik igen jól sikerült alkotást 
az igazgató asszony magával is 
vitte emlékbe. 

Az együtt töltött vidám órákat 
követően a vendégek jókedvű-
en köszöntek el az önkéntesek-
től és egymástól is. Összesség-
ében egy remek napot sikerült 
megvalósítani. 

A helyi Vöröskereszt ezúton 
is szeretné megköszönni min-
den támogatójának a segítsé-
get! ■

Tóth Sándorné, 
MVK helyi 

Alapszervezet elnöke

Idén is pályázati támogatással valósult 
meg a Vöröskereszt tanszerosztó akciója
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Mi is az a Hello Wood?

A Hello Wood egy építészeket, designereket és képzőmű-
vészeket megszólító nemzetközi alkotótábor, közösség. Al-
kotótábor funkcióját, menetét tekintve több hagyományos 
eseményt egyesít. Megtalálhatóak benne az építőtáborok, mű-
vésztelepek és konferenciák, szakmai szimpózumok jellemző 
elemei, valamint a szervezett programoknak, koncerteknek, 
előadásoknak, performanszoknak köszönhetően a fesztiválok 
karakterjegyeit is hordozza. E két csoport elemeit egyensú-
lyozva és ezeket a megfelelő helyszínre helyezve olyan prog-
ram alakul ki, mely egyszerre biztosít lehetőséget a szakmai 
tapasztalatszerzésre, illetve egy különleges és értékes kapcso-
latrendszer kiépítésére.

Az itt létrehozott alkotások kísérletek formai és szellemi te-
kintetben egyaránt. A hatalmas és látványos installációk mel-
lett a táborban a közösen alkotás, a csapatmunka és a lét-
rehozás közben a tanulás élményét is megtapasztalhatják a 
résztvevők.

A Hello Wood tudományos és művészeti területeket integ-
rál, közösséget épít és tehetséget kutat. Nem csak országhatá-
rokat átívelve hoz össze diákokat és oktatókat, de a laikus né-
zőt is összeköti az alkotó tervezőkkel.  

Hello Wood tábor kunfehértói résztvevővel
Idén először a Magyar Képző-

művészeti Egyetem (MKE) is 
részt vehetett a Hello Wood Épí-
tész Mustrán.  Eddig csak olyan 
egyetemek szerepeltek a program-
ban ahol építészettel kapcsolatos 
szakok vannak. Az, hogy bevon-
ták a szervezők az MKE Szob-
rász Tanszékét nagyon jó kezde-
ményezés, hiszen a való életben 
számtalan esetben előfordul, hogy 
a két szakmának kooperálnia kell. 

Mindkét irányzatot az önkifeje-
zés csúcsfokának tartom ahol va-
lami kézzel fogható alkotás szüle-
tik és kombinálásukkal csodálatos 
dolgok jöhetnek létre.

Minden egyetem tíz hallgató-
ból és egy-két csapatvezetőből állt. 
Így kerültem én is a táborba, ahol 
a Szobrász Tanszéket képviseltem 
csapattársaimmal. Az idei tábor 
színhelye a Tokaji Borvidék volt. 
Minden egyetemnek volt egy önál-
ló helyszíne, ahova egy installációt 
kellett készítenie, mi Mád telepü-
lésre terveztünk egy szobrot. 

Mivel szobrász csapatunk első-
nek szerepelt az eseményen, így 
egy kicsit túlvállaltuk magunkat, 
kiütközött az előtapasztalatok hi-
ánya és a csapatban való gondol-
kodás is nehézségeket okozott az 
első napokban, ugyanis a művé-
szek általában egyedül készítenek 
alkotásokat. Így a tábor által szer-

vezett egyéb programokban nem 
mindig tudtunk aktívan részt ven-
ni, mivel csapatunk a napi 7-8 
óra munka helyett 12 órát dolgo-
zott, hogy elkészüljünk. De a vé-
gére minden nagyszerűen alakult, 
a következő évekre pedig megta-
nultuk „mennyi az annyi” és mire 
számíthatunk. 

Nagyon pozitív élménynek tar-
tom azt, hogy az építészeknek 
megmutathattuk, hogy kakukk-

tojásként nem vagyunk „meg-
zápulva” és nekünk is helyünk 
van ebben a közegben, amit a tá-
bor biztosított számunkra. Elein-
te ugyanis nagyon hitetlenkedve 
fogadtak minket, akik nem mér-
nökien pontos tervekkel, nem 
modulegységekben és derékszö-
gekben gondolkodva, számuk-
ra kaotikus módszerekkel dol-
gozunk. A végén viszont nagyon 
örültek nekünk, az alkotásunk-
nak és annak is, hogy ráébresztet-
tük őket, hogy máshogy is lehet 
kezelni egy problémát. 

Ami még nekem külön jóleső 
dolog volt, hogy az adott telepü-
lések lakói mennyire örömmel és 
érdeklődéssel fogadták azt, hogy 
a program hozott valami pluszt 
az életükbe. Legyen az egy kilátó 
vagy egy kiülő a pincesoron. Na-
gyon segítőkészek és remek házi-
gazdák voltak. 

Maga a tábor nem csak egy szak-
mai lehetőség, de lényegében egy 
verseny is volt, hogy melyik csa-
pat építi a legjobb installációt. A 
Képzős csapatunk összesítettben 
második helyezést ért el és meg-
kapta a Hello Wood műhely kü-
löndíját is.

Összességében egy nagyon jó él-
ményben volt részem, számos em-
berrel megismerkedtem és ha te-
hetem jövőre is részt veszek a 
mustrán. 

Képek a táborról megtekinthe-
tők a Hello Wood facebook olda-
lán. ■

Kozma Anita

A Kunfehértói Kalauz következő 
számában egy hosszabb interjú lesz 
olvasható Kozma Anitával. 
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„Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni!”

Tisztelgés ’56 mártírjai előtt 
Szeptember 29-én dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap a Megyeházán

Szeptember 29-ét az idei évben is az emlékezés és főhajtás nap-
jának szenteli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mely alka-
lommal az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak 
szeretne méltó emléket állítani és kifejezni őszinte tiszteletét és 
együttérzését. Azoknak, akik lázadtak a kommunista diktatúra 
elnyomása ellen, az igazságért, a szabadságért, egy jobb élet re-
ményében. Sokan az életükkel fizettek ezért, vagy soha be nem 
gyógyuló lelki sebeket hordoznak ma is. Állampolgárok százezre-
it ártatlanul meghurcolták, koncepciós eljárás során elítélték, meg-

fosztva őket szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.
Nekünk, az utókor nemzedékének, kötelességünk és felelőssé-

günk előttük őszinte tiszteletünket leróni, s emléküket megőriz-
ni. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletben 
nyilvánította megyei emléknappá szeptember 29-ét, dr. Szobonya 
Zoltán mártírhalálának dátumát. E napon 14.00 órakor a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat oklevélátadással egybekötött ün-
nepélyes megemlékezést tart a Megyeházán, melyre hívjuk és vár-
juk Önt is. 

Dr. Szobonya Zoltán az 1956-
os vidéki forradalom és szabad-
ságharc egyik emblematikus alak-
ja volt Bács-Kiskun megyében, 
M. Kiss Sándor történész szerint 
„Dél-Magyarország legnagyobb 
forradalmi vezetője”. Életútja a 
20. század tükre, a kényszerűen 
derékba tört, ki nem teljesedett 
jogászi, tisztes polgári életpálya 
parabolája, ugyanakkor a félel-
met leküzdő szabadságnak is a 
szimbóluma.

Egész életében a jog eszközei-
vel küzdött a körülötte élő meg-
hurcoltak védelmében. Saját sza-
badságát veszélyeztetve járta a 
börtönöket az 50-es években, 
és képviselte, védte azokat, aki-
ket a rendszer ki akart telepíte-
ni, akiknek el akarta rabolni föld-
jét, jószágát, termését vagy éppen 
kuláknak bélyegzett. Munkássá-
gának és egyéniségének köszön-
hetően nagy megbecsülésben 
volt része az emberek körében. 
Egy 1955-ös ÁVH-s jegyzőkönyv 

cinikusan írja: „Dr. Szobonya Zol-
tán Jánoshalmán, de főleg Mélykú-
ton a kulákok védőszentje.”

Nem tett semmi rendkívülit, csu-
pán lelkiismeretének megfelelően 
élt, egy embertelen világban em-
berként viselkedett. Elkötelezett 
demokrata volt, aki méltósággal 
képviselte a társadalom valós ér-
dekét. Bűne csupán annyi volt, 
hogy puszta létével képes volt ta-
gadni a fönnálló hatalom eszméit 
és követelményeit.

Népszerűségének köszönhető-
en választották meg 1956. októ-
ber 26-án a jánoshalmi és mélykú-
ti forradalom szervezőjévé, majd 
vezetőjévé. A forradalom első 
napjától kezdve valódi többpárti 
demokrácia megteremtésén dolgo-
zott. Beszédeiben is hangsúlyozta: 
„Nyújtsunk egymásnak békejob-
bot, mert olyan kevesen vagyunk 
magyarok, s most minden ember-
re szükség van.”

Vezetésével lebontották a tanács-
rendszert, létrehozták a demokrá-
cia alapintézményeit, újjászervez-
ték a pártokat, megalakították a 
nemzetőrséget a rend fenntartásá-
ra. Megszervezték a közrend biz-
tosítását, mindezt a Jánoshalmán 
állomásozó tüzéralakulat, és a lak-
tanyában felhalmozott fegyverek 
mellett. Személyiségének köszön-
hető, hogy Jánoshalmán és környé-
kén mindvégig élet- és vagyonbiz-
tonság volt, annak ellenére, hogy a 
katonaságnak tűzparancsa volt no-
vember 29-ig. Később ez nagyobb 

bűnnek számított, mert a forra-
dalom tisztaságát képviselte.

Dr. Szobonya Zoltán többször 
is elhagyhatta volna az országot, 
de nem tette. Szenvedélyesen 
szerette hazáját. Mindig azt han-
goztatta, hogy amit tett, azért 
vállalja a felelősséget, hiszen a 
forradalom napjaiban igaz célo-
kért harcoltak tiszta eszközök-
kel. Váltig hitte, hogy társaival 
együtt nem ártottak senkinek, a 
haza üdvét szolgálták, és egy iga-
zabb, élhetőbb demokratikus vi-
lág megteremtésén dolgoztak.

1957 februárjában letartóztat-
ták „a demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló szervez-
kedés kezdeményezése és veze-
tésének bűntette” miatt, és kötél 
általi halálra ítélték, melyet 1958. 
szeptember 29-én 6 óra 30 perc-
kor a kecskeméti börtönben haj-
tottak végre. Bátran vállalta a ha-
lált, mert mint mondta: „Inkább 
becsületben meghalni, mint becs-
telenül élni.” ■

Hűtőkamra a „Depón”
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Közérdekû információk
Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:    07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda:  12.45 - 16.15
Péntek:  07.30 - 13.00

Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Rendel : Dr Úrfi Edit
Kedd 14.00-16.00  
Csütörtök 13.00-16.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00 
páratlan héten 13.00 - 14.00 
Tel.: 77/407-622 
vagy 06/20/8074447
Rendel: Dr Székács István
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00 
Tel.: 77/407-103 
vagy 06/30/2490979

Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 

tanyagondnok 
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 06/30/6196880

Víziközmű 
társulat
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kedd, Péntek:   07.30-12.00
Szerda: 13.00-18.00

műVelődési Ház és könyVtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 77/407-065

Nyitva tartás:
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendezvény esetén külön 
nyitvatartással.

Htkt szszk 
gondozási központ
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető: 
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00

mosolyvár Óvoda
Kunfehértó Ady e. u. 4.

Vezető: Harnóczi Erzsébet
Tel.: 77/407-137

kunfeHértói általános iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711

tájHáz
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes 
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő 
15 óra után 06/30/3157011

szennyVízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658

edf dégáz kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök:  ----
Kedd:   16:00-20:00 
Péntek:  8:00-12:00
    
démász kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00  
Szerda: 14:00-18:00 

kiskunVíz  munkatársai 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540
fogorVosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/507-011
Rendel : Dr. Herczeg László
Hétfő 08.00-12.30
Kedd 14.00-18.00
Szerda 13.00-18.00
Péntek 08.00 -12.30

fogorVosi magánrendelés
Kunfehértó Rákóczi u. 26. 
Tel.: 06/30/2198386
Rendel: Dr. Böszörményi József
péntek 15.00 - 17.00  
szombat 09.00 - 11.00

gyÓgyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11. 
Tel.:06/77/407-012
Nyitva tartás: 
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00

rendőrség 
Kunfehértó Szabadság tér 10. 
Tel.: 06/20/5396730
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls.
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls.
Tel.: 06/20/5395617

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
Székhely:

Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: 

gazdalkodas.fnk@gmail.com 
vagy 

feherto.nonprofitkft@gmail.com 
tel.szám: 30/4929-953

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30

Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)

email: 
gazdalkodas.fnk@gmail.com

tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
Behány Imre

tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás

email: 
rendezveny.fnk@gmail.com

tel.szám: 30/9941-511

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: 
kfto.sporttabor@gmail.com

tel.szám: 30/6352-583

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2017-ben, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot. 

Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor If-
júsági Klubjában mi megoldjuk programját.

Gondolja át! Mindent egy helyen.

Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.  
Tel.:06/70/3404540
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Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

Szanyi György
szobafestő, mázoló, tapétázó

6413 Kunfehértó Jókai u. 41.  Tel.: +36/30/3497529

Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat

születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk

a múlt hónapban születetteknek!
K Ö S Z Ö N T J Ü K

  Köszöntő

Tüske Mihályt 
a II. körzet tanya 125-ben, 

aki augusztus 1-én 
ünnepelte 88.

Czagány-Mákos Lajosnét 
a Petőfi u. 4-ben, 

aki augusztus 4-én 
ünnepelte 82.

Greksa Józsefet 
a Petőfi u. 83-ban, 
aki augusztus 6-én 

ünnepelte 80.

Aszalay Józsefnét 
a Kiserdő u. 15-ben, 
aki augusztus 12-én 

ünnepelte 85.

Sarok Mihályt 
a Petőfi u. 51-ben, 

aki augusztus 24-én 
ünnepelte 93.

Balázs Istvánt 
a Fejértó u. 3-ban, 

aki augusztus 26-án 
ünnepelte 85.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGY LÁSZLÓ

háztartási gépszerelő

Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990

Anyakönyvi Hírek

Elhunytak:

Tűzkő István (szül.: 1979)
Somoskövi Józsefné (szül.:1927)

Máté Lászlóné (szül.: 1927)
Friebert József (szül.: 1955)

Ragadics János László (szül.: 1954)
Őszinte részvétünk!

Egyházi események
Katolikus szentmise minden vasárnap 

8:00 órakor és ünnepnapokon
Református istentisztelet minden hónap 

második vasárnapján 14:00 órakor és ünnepnapokon

Született:

Losonczi Bende 2017.08.14 an: Nagyapáti Csilla
Balogh Maja Rozália 2017.08.26 an: Drávucz Lilla

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

Azonnali kezdéssel 
állást hirdetünk

a következő munkakörökben:
-AWI hegesztő

-Lakatos
-Segédmunkás (csiszolós)

Munkavégzés helye: 
Faddikorr Kft. 
(Kunfehértó)

Érdeklődni 
a következő tele-
fonszámon lehet: 

30/299-7112

Grósz Lászlónét 
a Bem u. 6-ban, 

aki augusztus 28-án 
ünnepelte 83.
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Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.

Fõszerkesztõ: 
Lukács Tamás
Megjelenik: 

havonta 300 példányban
Szerkesztõség címe: 

6413 Kunfehértó, Tábor u.27.
tel: 30/4929-953

email:
feherto.nonprofitkft@gmail.com

Tördelés 
és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.

Kiskunhalas

www.kunfeherto.hu
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Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden 
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban szemé-
lyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A 
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!

A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámá-
nak megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség len-
ne rá. _____________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfe-
hértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt 
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.   

                                        ______________________________

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2017-ben is várja régi és új előfizetőit,

ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó 
Tábor utca 27.   Tel.:06/70/3404540

Sporthírek
Utolsó felkészülési mérkőzés  

2017.08.13 - 17:30
Kunfehértó KSE – Keceli Senior  6 – 5    
Góllövők: Nagy Zoltán 2, Doszpod 

József, Szklár Dávid, Katus Ferenc, 
Grácz A.

Magyar Kupa 2017.08.05 - 17:00
Kunfehértó KSE (M. III.) – Keceli FC 

(M. I.) 1 – 12    
Góllövők:  Szklár Dávid,

Megyei III. Dél 1. forduló  2017.08.26 - 17:00
Kunfehértó KSE  - Vaskúti Bácska SE  8 – 0 (4 - 0)
Kezdőcsapat: Gavlik F. – Babud T.,Kiss T.,Suba L.,Csernók T.-

Huszár F., Szabó T., Szklár D.,Hunyadi K. - Nagy Z., Doszpod J. 
Csereként pályára léptek: Oravecz T., Kovács T., Pflendler F., Laj-

kó G., Grácz A., Kiss J., Kovács B.D.
Góllövők: Nagy Zoltán, Szklár Dávid 2, Szabó Tamás, Huszár Fe-

renc, Kiss Tamás, Hunyadi Krisztián, Pfendler Flórián.
Csapatunk első hazai mérkőzésén magabiztos, gólzáporos győzelmet 

aratott Vaskút csapata ellen, ami az ellenfélre nézve így is hízelgő lehet, 
mert a kihagyott helyzetek alapján, akár duplája is lehetett volna.

Hajrá Kunfehértó KSE! ■

Nordic Walking
A Kunfehértói Holdruta Társaság Nordic Walking csoportja a még 

mindig tartó nagy melegre való tekintettel ismét éjszakai túrát szer-
vezett 2017.08.05-én, Holdfény-túra II. néven. Az útvonal Mélykút 
- Mélykút Öregmajor volt, a megtett táv pedig 10 km. A teliholdnak 
és az éjszakai hűvösebb levegőnek köszönhetően a résztvevők egy 
kellemes és hangulatos túrát tudhatnak maguk mögött.  ■
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XIX. Holdruta Gyermekhét 2017.08.07-08.11
Augusztus második hetében ren-

dezte meg a Holdruta Egyesület a 
XIX. Holdruta Gyermekhét elne-
vezésű eseményét a Tájháznál. A 
szervezők naponta nagyjából 60-
70 gyermeket foglalkoztattak 9-
16 óráig, amiben nagy segítséget 
nyújtottak a 10-18 év közötti ön-
kéntes fiatalok. A már hagyomá-
nyos napközis jellegű gyermekhét 
célja, hogy a gyermekek haszno-
san, tartalmasan töltsék el a szün-
idő ezen részét, ezzel megelőzve 
az elkallódást, a csellengést, vala-
mint programjainkkal egy kicsit 
kimozdítsuk az otthon ülő „ne-
tező”,  „csetelő”, „messengerező” 
gyermekeket és fiatalokat.

A program ingyenes volt, amely 
nagy segítséget jelentett azoknak 
a családoknak, akik nem tudják 
különféle táborokba küldeni gyer-
mekeiket. A külterületi gyerme-
kek is részt vehettek a program-
ban, a Tanyagondnoki Szolgálat 
naponta szállította őket az adott 
helyszínre, a helyi Vöröskereszt 
önkéntesei pedig meleg ebédet 
biztosítottak számukra.

Délelőttönként hagyományo-
san változatos kézműves prog-
ramok zajlottak. Délutánonként 
sportos vetélkedők, sorversenyek, 

diákolimpia és egyéb játékok vár-
ták a gyerekeket. 

Szerdán rövid kerékpáros túrá-
val kiegészítve egész napos für-
dőzés várta a gyerekeket a Tó-
parton, ami nagyon nagy sikert 
aratott.  Csütörtök a kirándulás 
napja volt. Vonattal közel 80 fő-
vel Bajára utaztunk a Petőfi szige-
ten lévő kiserdei Kalandparkba. A 
nagy hőség ellenére a gyerekeink 

nagy kitartással, akarattal küzdöt-
ték le a nehezebbnél nehezebb 
akadályokat, a Kalandpark lelkes 
munkatársainak segítségével. Kö-
szönet érte.  A hét a gyerekek pro-
dukciójukból álló Ki?Mit?Tud? 
előadással és tombolahúzással zá-
rult, amelynek fődíja a Hunya-
di Cukrászda jóvoltából felaján-
lott csoki torta volt. A programot 
egy cukoreső koronázta meg. Kü-
lön köszönet Kunfehértó Község 
Önkormányzatának, a Fehér-
tó Nonprofit Kft.-nek, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálatnak, 
a Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek, a Gondozási Központnak, a 
Hunyadi Cukrászdának és Feke-
te Imrének.

A főszervezők (Ádám Dóra, Tó-
th Petra, Nagy István és Fekete 
Imre) ezúton szeretnék megkö-
szönni a támogatók segítségét. Na-
gyon fontos kiemelnünk azt, hogy 
a jó cél érdekében valódi összefo-
gás jött létre a községben, ki-ki a 
lehetőségéhez mérten pénzbeli 
vagy természetbeni adománnyal, 
önkéntes munkával segítette a 
Gyermekhét lebonyolítását.

A rendezvény megvalósulását 
nagyban segítették az 1%-os fel-
ajánlások, amit szintén szeret-
nénk megköszönni mindenkinek 
és továbbra is szívesen fogadjuk 
azokat. ■

Nagy István, családsegítő 
Holdruta Egyesület 

Kunfehértó Község Önkormányzat Fogászati Rendelő  
TB által támogatott fogászati alapellátás

Fogorvos: Dr. Békássy Bálint 
Klinikai fogászati higiénikus: Deákné Csatai Erzsébet

Betegfogadási idő:
Kedd: 13:00-18:00    Időponttal nem rendelkező pácienseket 17 óráig fogadunk.
Szerda: 8:00-13:00    Időponttal nem rendelkező pácienseket 12 óráig fogadunk.
Péntek: 8:00-13:00    Időponttal nem rendelkező pácienseket 12 óráig fogadunk.

A betegellátás előjegyzés alapján működik, időpont kérhető rendelési időben
személyesen vagy a 06-30/2972473-as telefonszámon.

Sürgősségi esetben a mélykúti rendelőben (Mélykút, Nagy I. u. 4.) előze-
tes telefonos egyeztetés után tudjuk fogadni pácienseinket (06-77/460-087):

Kedd:       9:00-11:00
Szerda:   13:00-16:00
Péntek:   13:00-16:00
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Oláh Gergő az X-Faktor tehetség-
kutató műsor 2012-es nyerteseként 
vált országosan ismertté. Szólóban 
kezdte járni az országot, mostanra 
azonban már zenekara is van Roma 
Soul néven. Gergőt televíziós és szín-
házi felkérések is várják a koncertek 
mellett.

Pörgős volt a nyár?
Oláh Gergő: Igen, nagyon szeretem ezt 

az életformát. Minden hétvégén új falu-
ba, városba, új rendezvényre, fesztiválra 
megyünk. Ezek mindig izgalmas alkalmak.

Melletted, mögötted áll a családod. Hogyan telik egy-egy hétvége?
O.G.: A gyermekeim, a feleségem, a szüleim, jó barátaim, hála Isten-

nek, velem vannak. Nagyon szerencsés vagyok.
Nem unatkozunk otthon sem, mivel nagy család vagyunk. Három 

gyerek van otthon. Ha éppen nincs fellépésem, akkor közös programo-
kat szervezünk a nagyszülőkkel, sétálunk egyet, moziba megyünk vagy 
vidékre utazunk. Mindig csinálunk valamit.

Kunfehértóra szólóban jöttél, de együttesed is van. Milyen céllal hoztad létre?
O.G.: Igen, két zenei irányt viszek. Az Oláh Gergő szólóénekest, a 

Roma Soult pedig zenekarban. Azt képviseljük, hogy minden ember 
ugyanolyan csodálatos, mint bárki más, legyen roma, fehér vagy fe-
kete bőrű. A együttesben, roma és nem roma emberek játszunk és al-
kotunk valami újat és egyedit.

Vége a pihenésnek, sok minden jön – közölted az interneten. Mire 
gondoltál?

O.G.: A Roma Soullal az első nagylemezünket készítjük, ennek be-
mutatója szeptemberben lesz. Azután lesz egy új zenei projekt is, ami-
ben hét előadó szerepel. Járjuk az országot, nagykoncerteket fogunk 
adni. Érdekesnek ígérkezik.

Lesz tévés produkció is, ami szintén ősszel indul. Színházunkkal ro-
ma musicalt mutatunk be Berlinben. Nem unatkozom, hála Istennek.

forrás: Halasi Tükör (2017. augusztus 23. XXXI. évfolyam 34. szám – 
Pál László) 

Családi Nap
Idén harmadik alkalommal ke-

rült megrendezésre a Tóparton a 
Családi Nap. A tavalyi évhez kép-
est szerencsésebb időjárásunk volt, 
az eső nem esett, viszont sajnos 
nem igazán volt strandidő sem. A 
délelőtti órákban már három csa-
pat is izgalommal várta a tíz órát, 
hogy meg lehessen gyújtani a tü-
zet a grillsütőkben. Eközben pedig 
a színpadon Kádár Szilárd zenés-
énekes gyermekműsora indította 
a programokat. A felnőttek a grill 
körül, míg a gyerekek a színpad 
környékén sürögtek-forogtak.

A délelőtt sztárfellépője az Iszki-
ri zenekar volt. A három gyakorló 
apukából álló csapat remek hangu-
latot teremtett gyerekek a színpad 
előtt táncoltak és énekeltek.

A szervezők igyekeztek minden 
eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet-
ni, hogy a színpadi programok mel-
lett minden korosztály kellemesen 
el tudja tölteni szabadidejét. Így az 
egész nap ingyenes szolgáltatásai a 
gyerekek mellett a felnőtteknek is 
szóltak. Az arcfestés és a csillámte-
toválás minden alkalommal rendkí-
vül népszerű, de ez mellett lehető-
ség volt trampolinon, ugrálóváron 
és körhintán is játszani. A Kreatív 
Tündér sátrában szuper kézműves 
ajándékokat készíthettek a kiseb-
bek és nagyobbak egyaránt. 

A Holdruta Egyesület sátránál 
ügyességi játékokkal lehetett ját-

szani, míg a Társasjáték Klubban 
minden korosztály talált megfele-
lő játékot.

A KRESZ-Suli jóvoltából közle-
kedési táblákkal, jelzőlámpákkal, 
különböző járművekkel ellátott 
élethű pályán lehetett a közleke-
dés szabályaival játékos formában 
ismerkedni.

A legkisebbeket a Baba-Mama 
Klub sátra várta védőnői tanácsadás-
sal, szoptató és pelenkázó sarokkal, 
gyerekjátékokkal, és pihi ágyakkal.

A kiskunhalasi EFI sátrában in-
gyenes egészségügyi tanácsadá-
son és szűrővizsgálatokon lehetett 
részt venni. Az egyik legnépszerűbb 
új elem az „Apabarlang” volt, ahol 
a férfiak lekötése volt a cél, még-

hozzá billiárd, csocsó és ping-pong 
segítségével.

A Tóparti Galériában Dókáné Tóth 
Margit papírfonó művész kiállítás 
volt egész nap megtekinthető és az 
érdeklődők foglalkozás keretében el 
is sajátíthatták ennek a technikáját.

A sportolásra vágyó vendégeink 
ingyen használhatták a műfüves 
focipályát vagy próbálhatták ki a 
buborékfocit.

A színpad előtti füves területen a 
program délután a JuMa Akasztói 
Kutyaiskola bemutatójával folytató-
dott, amit nagyon sokan érdeklődés-
sel figyeltek. Ez nem egy klasszikus 
kutyás bemutató volt, hiszen gyere-
keket és felnőtteket is bevontak a 
műsorba, játékos feladatokkal mu-
tatták be, hogy a kutyusok milyen 
feladatokra taníthatóak be. A bátor 
résztvevőket pedig apró ajándékok-
kal jutalmazták meg. 

Délután is volt egy programelem, 
ami leginkább a kisebbeknek szólt, 
mégpedig a Miamanó színház elő-
adásában egy klasszikus mesét, a Lú-
das Matyit nézhették meg a lurkók.

Ezt követően Juhász Marcell bű-
vész ejtette ámulatba a nézőket 
látványos trükkjeivel. Marcell sze-
mélyében egy rendkívül közvetlen 

embert ismerhettünk meg, szíve-
sen maradt itt a műsora után is és 
a színpad mellett beszélgetett kö-
zönségével, sőt volt olyan is, aki a 
bűvészt próbálta meg elkápráztat-
ni egy-egy kártyatrükkel.

A nap fő műsorszáma az X-fak-
tor győztes Oláh Gergő koncertje 
volt. Az énekes remek választás volt 
a rendezvény lezárására, hiszen egy 
interaktív koncertet adott, amely-

nek keretében sikeresen vonta be 
fellépésébe a közönséget.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani támogatóinknak és segí-

tőinknek is, nélkülük nem jöhetett 
volna létre rendezvényünk. Ők a kö-
vetkezőek voltak: Thermál Panzió 
Mórahalom, Krausz és Társai Mű-
szaki Áruház, Arany Kapu Zrt., Illés 
Italdiszkont, Faddikor Kft., Gazda-
bolt Kunfehértó, Magyar Vöröske-
reszt Helyi Alapszervezete, Kiskun-
halasi EFI, Holdruta Egyesület, 
Sarok Zsófia védőnő, a helyi könyv-
tár dolgozói és segítői. ■

Halasmédia Kft.
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Gólyahír

Losonczi Bende

Balogh Maja Rozália


