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Segítők karácsonya - részletek a 4.oldalon Táncdalfesztivál Gála - beszámoló a 7. oldalon

Tegyél jót valakivel 
cikk a 10.oldalon

Karácsonyi koncert a Római Katolikus Templomban - részletek a 10. oldalon

Óévbúcsúztató futás 
beszámoló a 10.oldalon
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Kunszentmárton 
Város  

Önkormányzatának 
hírei

Kunszentmárton Város 
Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a december 13-
án tartotta a 2019-es esz-
tendő utolsó soros testületi 
ülését. Az ülés megkezdése 
előtt a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városi Óvodájának 
képviseletében a Teknős csoport gyermekei ünnepi műsorral és egy kis aján-
dékkal kedveskedtek az ülésen résztvevőknek. Felkészítő pedagógus Szántó 
Mária. A múzeum tehetséggondozó csoportja is saját készítésű meglepetéssel 
készült. 

Wenner-Várkonyi Attila polgármester a napirendi pontok előtt a városban tör-
tént  két fontos eseményről tájékoztatta a megjelenteket. 
Néhány héttel ezelőtt a Barta családban történt tragédia következtében a há-
roméves Petike gyilkosság áldozata lett. Különböző hírek keringenek azóta a 
városban. Az édesanyja letartóztatásban van. Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Urbán Zoltán rendőr 
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos személyes egyeztetése után indult el a 

nagyobbik gyermek ideiglenes elhelyezésének megoldása. A kislány az apai nagymamához, a Dunántúlra került A gyermek biz-
tonságban van. 
December 6-án az illetékes szervek képviselői egyeztető ülésen vettek részt. Jelen voltak: dr. Berkó Attila kormánymegbízott, dr. 
Hajdú László Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály osztályvezetője, dr. Herczeg 
Nikoletta, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezető helyettese és László 
Istvánné, a Hatósági és Gyámügyi osztály képviseletében, Bereczné Csörögi Györgyi Csilla, a Kunszentmártoni Szociális Ellátási 
Központ vezetője, Simon Imre rendőr alezredes, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, dr. Szabó Péter al-
polgármester és a Védőnői Szolgálat. Az egyeztetésen megállapításra került, hogy a tragédiának előzménye nem volt. Megvitatták, 
hogyan tudnának segíteni a családnak. A kislány az apai nagymamánál a Dunántúlon biztonságban van, de ha egyéb körülmény 
nem merül fel, akkor az édesapához vissza fog majd kerülni. A híresztelésekkel ellentétben a városban nincsen félelem. A jelzőrend-
szer erősítése mindenképpen szükséges. A hatóságok a jogszabályok betartása mellett továbbra is tartják egymással a kapcsolatot. 
A későbbiekben kiderülő információkról természetesen a lakosságot tájékoztatni fogják.  

Wenner-Várkonyi Attila polgármester továbbá tájékoztatta a képviselőket a november végi Cserkeszőlőben történt eseményekről. 
A Központi Nyomozó Főügyészség kutatást tartott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal helyiségeiben. Ira-
tokat, számítógépeket foglaltak le. Több személy előzetes letartóztatásba került. Köztük F. Petra, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés volt alelnöke, jelenleg a Törökszentmiklósi Közgyűlés tagja. Előzetes letartóztatásban van K. Ferenc, a DEBKÖZ Köz-
beszerzési Kft. vezetője, és a Profiter Machine Kft. ügyvezetése is. Semmilyen hatóság nem kereste fel Kunszentmárton Város Ön-
kormányzatát. Ha ez megtörténne természetesen az Önkormányzat együtt fog működni az illetékes szervekkel. A Profiter Machine 
Kft-t nem tudják elérni. A Kunszentmárton zöld város fejlesztése TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 az alvállalkozó 25%-os számlát 
nyújtott be. A készültség már 50%-os. Az alvállalkozókat veszélynek kitenni nem szeretnék, ezért a kft-nek a pénzösszeget nem 
utalják át. Hasonlóan nehéz helyzetben van a Kunszentmártoni Ipari Park Kft., ahol az alvállalkozók szintén végzik a munkájukat. 
Egyeztetések következnek a projekt megmentésére és az alvállalkozók megsegítésére irányulóan. Mindenképpen szükséges meg-
oldást találni, mindent meg is fognak tenni ennek érdekében. Polgármester úr már kért időpontot a Magyar Államkincstár megyei 
igazgatójától Kovács Józseftől. Kunszentmárton Város Önkormányzata mindent megtesz, hogy a felmerülő nehézségeket megoldja.
 
Kunszentmárton Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kunszentmártoni Közös Önkormány-
zati Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 
Döntés született a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól. A hivatali munkaidőn túl a házasságkötő teremben tartandó rendezvényért 
bruttó 19.000,-Ft alapdíjat kell megfizetni. A hivatali helyiségen és az anyakönyvvezető munka idején kívül történő anyakönyvi 
eseményekért a megrendelők bruttó 38.000,-Ft-ot kötelesek fizetni.
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította csatlakozási szándékát 2020. július 1-jétől a  
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához.
Kunszentmárton Város Önkormányzata 2005-évi megalakulása óta 2013. december 31-ig tagja volt a Kunszentmártoni Kistérség 
Többcélú Társulásának. A társulás elnevezése jelenleg: Tiszazugi Önkormányzatok Társulása. Az eltelt időszakban igény-
ként merült fel nemcsak a mi részünkről, hanem a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának tagönkormányzatainak vezetői 
részéről is, hogy Kunszentmárton Város, térségi szerepe és szerepvállalása miatt ismét legyen tagja a társulásnak. 
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Az esetleges további együttműködés, közös lehetséges újabb feladatellátás közös megszervezése miatt is indokolt lehet a csatlako-
zásról döntenünk. A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredmé-
nyes tevékenység érdekében jelenleg az alábbi feladatok közös ellátására vállalnak, vállaltak kötelezettséget: egészségügyi ellátás 
(ügyeleti szolgáltatás), hulladékgazdálkodás.
A képviselő-testület pályázatot írt ki a 2019/2020. tanév II. félévére felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi ösz-
töndíjra. 
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Köttön-halom” és „Ország Lászlóné Dékány Katalin lószőr 
ékszerei” helyi értékeket felterjeszti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba, valamint a Magyar Értéktárba.
A képviselők jóváhagyták, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kérelmet nyújtson be a 2020. évi Járási 
Startmunka mintaprogramban történő 13 fő közfoglalkoztatott alkalmazására. A közmunka program 100 %-os támogatottságú, 
ezért önerőt nem biztosít.

Herczeg Renáta

PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőfokú oktatási intézmények  
hallgatóinak, tanulmányi ösztöndíjra

Kunszentmárton Város Önkormányzata az  
„EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat 

 keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
 társfinanszírozásával pályázatot hirdet

FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓINAK,
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

Pályázhatnak azok a kunszentmártoni állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legalább 2. féléves,  
a 2019/2020-as tanév II. félévében nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók, akik kumulált tanulmányi átlaga  

a 2019/2020-as tanév I. félév végén legalább 4,00 volt.

Az első 25 legjobb tanulmányi átlagú hallgató 5 hónapon keresztül havi 30 ezer Ft. tanulmányi ösztöndíjban részesül.  
A pályázat benyújtási határideje: 2020. február 14. péntek 13.00 óra (postabélyegző dátuma).

Közmeghallgatás a Városházán

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2019. december 12-én közmeghallga-
tást tartott a Városháza Házasságkötő terében. 
Első napirendi pontban Wenner-Várkonyi  
Attila polgármester beszámolt az Önkormány-
zat 2019. évi munkájáról és működéséről.  
Második napirendként az aktuális kérdéseket vetet-
ték fel a rendezvényre ellátogatók. 

-hr-

18 évesek köszöntése

Idén 64 kunszentmártoni 
ifjú töltötte be a 18. életévét.  
Ez nagyon fontos esemény 
egy ember életében. Ebből 
az alkalomból (mely nálunk 
hagyomány) nagy szeretettel 
köszöntöttük egy ünnepség 
keretében a megjelent ifjú höl-

gyeket és urakat. Szívből gratulálok és kívánok sok sikert a felnőtt élethez!

Köszönöm Mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt!

Wenner-Várkonyi Attila - polgármester
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Wenner-Várkonyi Attila 
 polgármester fogadóórái:

 minden hónap első hetében külön  

 
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az Érparton álló kőkereszt 1994. május 18-ára virradó éjszakán villámcsa-
pás áldozata lett. A kereszten egy homokkőből készült Krisztus-alak, a hár-
mas osztatú díszes alapzaton jobbról, illetve balról a Fájdalmas Szűzanya és 
Szent János, továbbá a kereszt tövét átölelő Mária Magdolna térdeplő alakja 
állt.
Készítője ismeretlen, de feltehetően művészek munkáját bizonyítja a barokk 
jellegre utaló szoborcsoport. 1803-ban már a községi térképen jelölték a ke-
reszt helyét. Kovács Jakabné született Halada Katalin adakozását nyomon 
követve arra a feltevésre lehet következtetni, hogy a Kálvária-keresztet ő 
vagy férje, Kovács Jakab készíttette. Az is valószínűnek látszik, hogy a Kál-
vária az egykori érparti kápolna helyén épült. A történelmi jellegű hivatkozások Józsa László Megszentelt kövek című köny-
vében olvashatók. 
Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr jóváhagyásával elvállaltam az érparti Kálvária helyreállítatásának kezdeményezését 
és koordinálását.
Szívügyemnek tekintem Kunszentmárton szépítését, építését, ezért azzal a kéréssel fordulok városunk lakosságához, az el-
származottakhoz, vállalkozókhoz, vállalatokhoz, hogy összefogásunkkal, anyagi támogatásunkkal járuljunk hozzá a Kálvá-
ria-kereszt felújításához.
Kunszentmárton Város Önkormányzata a pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és mindent megtesz annak érdekében, 
hogy e nemes kezdeményezés mellé állva, a Kálvária-kereszt felújításával épített örökségünket megőrizze.

Adományaikat, hozzájárulásaikat várjuk a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi  
és Adóügyi Osztálya által a felújítás megvalósítása érdekében létrehozott pénzügyi alapba.
Minden adakozó neve felkerül a felújított Érparti-kálvária fémkerítésére rögzített táblára. 

Sárga csekk átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján és nálam. Őrizzük meg értékeinket a jövő nemzedékének!
Veres István tanácsnok

Köszönet a segítőknek

December 13-án az önkormányzat Képviselő-testülete nevében  
Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszöntötte azon civil szerve-
zetek tagjait, vezetőit, továbbá segítőket, támogatókat, akik az önkor-
mányzati rendezvényeket aktívan segítették a 2019-es esztendőben.
Ünnepi műsort adott Czakó Fruzsina, a Kunszentmártoni Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. osztályos tanulója, a Már-
ton-napi szavalóverseny 1. helyezettje, továbbá a Kunszentmártoni 
Általános Művelődési Központ Városi Óvodájának képviseletében a 
Ficánka csoport gyermekei karácsonyi műsort mutattak be. Felkészí-
tő pedagógusok: Molnár Zsuzsanna és Bíró Piroska. Gratulálunk a 
fellépőknek! Szívből köszönjük a közösségek egész évben végzett munkáját!

Az óvodások karácsonyi üdvözletét fogadják szeretettel:
„A szeretet ünnepén
Csak azt kívánom én.

Mosoly legyen az arcokon
És minden szív mélyén.

SZERETET”
 -hr-

dr. Szabó Péter és Szabó Zoltán 
 alpolgármesterek fogadóórái:

minden hónapban egyeztetett időpontban
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Emléktábla újraavatása a Nagyiskola falán
Ebben az évben volt az 1848/49-es magyar szabadságharc 170. évfordulója. Ebből az al-
kalomból,- viszonylag ugyan későn, de még az emlékezet történelmi idejében -, november 
27-én egy új emléktábla felavatására került sor a Nagyiskola falán. Ennek indokát pedig az 
képezte, hogy az egykori Magyar Demokrata Fórum kunszentmártoni szervezete által a 
150. évfordulón, tehát 1999-ben felhelyezett emléktábla szövege valótlan történelmi ténye-
ket tartalmazott, s ha jócskán megkésve is, az évfordulóra tekintettel a hitelesség érdekében 
szükséges volt a kicserélése. Mi volt tehát a korábbi tábla szövegében a súlyos tévedés?
Egyfelől a szabadságharc ideje alatt a katonai egészségügyi ellátás érdekében megszerve-
zett intézmények elnevezését illetően a nagyszámú (400 fölötti) beteg ellátására alkalmas 
állandó épületet honvédkórház néven tartották számon. Környékünkön ilyen volt Török-
szentmiklóson és Karcagon, míg a csapatok vonulását követő u. mozgó kórházak, illetőleg 
az ideiglenes jelleggel létesített kórházak, - s ilyen volt a nagyiskolai kórház is-, megjelölé-
sére egységesen a tábori kórház megnevezést használták! A korábbi táblán ezzel szemben 
az akkoriban egyáltalán nem ismert hadikórház megnevezés szerepelt, ami tehát nyilván-
valóan pontatlanságnak minősül a fentiek ismeretében. Ez a felvetés természetesen akár je-
lentéktelen tévedésnek is tűnhet, de 1848/49 emlékezetének mindenkor tartozunk annyival, 
hogy az akkor használt elnevezéseket tüntessük fel a kiemelt fontosságú emlékhelyeken!
Másfelől az előzőhöz képest valóságosan is kapitális tévedés volt a Nagyiskola tábori kórház 
szerepét kizárólagosan a „cibaki csata” sebesültjeihez kötni! Itt ugyanis arról van szó, hogy 
Illésy János nagykun kapitány, mint a Jászkun Kerületek teljhatalmú kormánybiztosa pa-
rancsára a március 10.-ét követő napokban került sor a kunszentmártoni Nagyiskola katonai 
egészségügyi célú igénybevételére, s ekkor már döntően a március 5-én lezajlott, nagy je-
lentőségű szolnoki csata sebesültjeit szállították ide ápolásra. Ekkor már 2 héttel vagyunk a 
február 24-én megvívott győztes cibakházai ütközet után, amelyben egy bizonyos Horváth 
Pál százados visszaemlékezése szerint, aki tevékeny részese volt az ütközetnek, a szemben 
álló felek esetében a császáriak mintegy 3300 fővel és 12 ágyúval, míg a magyarok kb. 4500 
fővel és 17 ágyúval vettek részt. Az ütközet döntően a tüzérségi párbajban dőlt el a mieink javára a kétségtelenül jelentős gyalogsági 
létszám ellenére már a déli órákra, s ez magyarázza a viszonylag csekély emberveszteséget is. A magyar összveszteség az ő pontos 
adatai szerint 58 fő volt, ebből 28 halott és 30 sebesült! A sebesülteket a cibakházai római katolikus plébánia épületében ápolták, 
amely akkor már január végétől ugyancsak tábori kórházként szolgált. A cibakházai védősereg parancsnoka, gróf Leiningen-Wester-
burg Károly őrnagy naplója szerint március 2.-án, amikor zászlóaljával és a többi ide összpontosított alakulattal elhagyta Cibakházát, 
ekkor már csak 6 főt ápoltak a plébánián. Miután pedig a kunszentmártoni Nagyiskola kórházi felállításával ez is áttelepült városunk-
ba, a közel 10 nap elteltével ezek száma is valószínűsíthetően tovább csökkent. Ebből is következően teljesen nyilvánvaló tehát, hogy 
a Nagyiskolában berendezett tábori kórház létesítését elsődlegesen a kizárólagosan a szolnoki csatában súlyosabban megsebesültek 
jelentős száma indokolta. Ékes bizonyítéka ennek az a tény is, miszerint az itteni kórház első halottja egy Hannover-huszár, a 21 éves 
fiatal nő, az erdélyi születésű Babár Mária, férjezett Maierfi Ferencné volt, akinek alakulata a Vécsey hadosztály részeként Szolnok-
nál került bevetésre. Hozzá hasonlóan a hadrendi számok is egyértelműen azt igazolják, hogy kevés kivétellel valamennyi itt elhunyt 
sebesült alakulata a szolnoki csatában vett részt! Ezzel pedig az úrjaavatott emléktábla szövege ezentúl már a történelmileg hiteles 
tényekről tanúskodik a Nagyiskola főbejárati falánál!
Az új emléktábla avató beszédét alulírott mondta, míg a méltó emléktáblát, amely Novoszáth László szegedi kőfaragó műhelyében 
készült, a Deák Ferenc úti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője, Takácsné Szilágyi Erzsébet leplezte le az 
iskola 4.a, 4.b és 4.c osztályok napközis tanulóinak és tanítónőik jelenlétében és az újraavatást jelenlétükkel megtisztelő polgártársak 

előtt.
A Nagyiskola ez irányú szerepével kapcsolatban meg kell még jegyezni, hogy 1849 
után 65 évvel később, 1914 őszétől a Nagy Háború éveiben is ugyanilyen célt szolgált 
4 éven keresztül, mint a m. kir. Vörös Kereszt kisegítő kórháza 1918 végéig.
Fontos kötelességünk megemlékeznünk gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd-
tábornok, aradi vértanúról is, aki 200 évvel ezelőtt, 1819. márciusában született a 
Hessen tartománybeli Ilbenstadt városában régi német birodalmi családban. 1835-től 
katonai pályára lépett, majd az 1840-es évek elején egy bánáti földbirtokos lányával, 
Sissányi Elízzel kötött házassága után a magyar nemzeti üggyel érzelmileg is azono-
sulva 1848 őszén belépett a bánáti hadtesthez és a Délvidék kiűrítése után 1849 feb-
ruárjában így került fel a Közép Tisza vidékre a 19. (Schwarzenberg) gyalogezred 3. 

zászlóaljának parancsnokaként őrnagyi rangban. Városunkban 1849. február 6-án fordult meg alakulatával, a cibakházai ütközetben 
pedig ő rendelte el 2 üteg nagyrévi felállításával a császári lovasság hátbatámadását és ezáltal az Ottinger-dandár visszavonulását. 
Aradon őt is kötél által végezték ki, egyedül neki engedték meg, hogy honvédtiszti ruhájában várja a halált. Kötelességünk tehát, 
hogy Rá is emlékezzük a 170. évfordulón! Miután városunk 1848/49-es helytörténetében a Nagyiskola kórházi szerepe rendkivüli 
jelentőségű szimbólum, s egyben Leinigen tábornok úr egykori kunszentmártoni jelenléte is fontos helytörténeti szempont, ezért a 
170. évforduló tiszteletére az alábbi emlékérmet verettem a szegedi Szabó Tamás ötvös verdéjében ebből az alkalomból, amely igény 
szerint megvásárolható ezüst és bronz kivitelben.

                                                                                                      Dr. Szabó János - nyug.jogász, helytörténeti kutató
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Szovjet hadifogság a 
 kunszentmártoni honvédek szemével

Szegeden került megrendezésre a III. Móra Interdiszciplináris Kárpát-medencei Szakkollégiumi 
Konferencia, 2019. december 6-8 között, ahol kunszentmártoni vonatkozásban tartottam előadást. 
Az előadás címe: „Szovjet hadifogság a kunszentmártoni honvédek szemével”. Az előadás az úgy-
nevezett oral history-ra, vagyis az elbeszélt történelemre épült. Mint minden történeti forrás eseté-
ben, itt is fontos kérdés a forrásérték minősége. A kérdést joggal tehetjük fel: mennyire hihetünk neki 
és mire használhatjuk.Ilyen és ehhez hasonló gondolatok és kérdések mindig felmerülnek, ha olyan 
dokumentumokat, mint a memoár vagy esetemben, interjúkat vizsgálunk. „A narratív történetforma 
tehát az, amely valakinek vagy valakiknek az élményeit, tapasztalatait, vágyait, érzelmeit, stb. fedi 
fel, szubjektív nézőpontból úgy, ahogy a saját megélt és elbeszélt életét, a körülötte zajló eseményeket 
látta, illetve látja.” Az előadás anyaga olvasható lesz a jövőre megjelenő szegedi tanulmánykötetben.                                                                                                 
Szabó Sándor

Mi és a világ – KÉSZ-esték

„Az én emberem, aki fölkel, 
Az induló, az ébredő, 

Akinek győzelem az álma, 
Akiben dalol a jövő.”

Sík Sándor: A hajnal szerelmese (részlet)

Azok, akik tevékenységükkel, egész életükkel embertársaikat szolgálták, megérdemlik, hogy ne vesszenek ki az utókor emléke-
zetéből.
Ilyen ember volt Sík Sándor, aki a piarista rend tagjaként, a rendtartomány főnökeként, papként állt azok mellett, akik segítségre 
szorultak, valamint egyre elismertebb középiskolai, majd egyetemi tanárként támogatta diákjai lelki fejlődését. 
Költőként a nemzeti identitás erősítését, a hazához való hűséget képviselte. Megújította a katolikus lírát, feltétlenül hitt az embe-
ribb emberben; gondolataival, megnyilatkozásaival, tetteivel motivált, reményt adott a történelem viharai között. Az I. világhábo-
rúban tábori lelkészként szolgált, a II. világháború idején pedig lelki gondozóként járult hozzá a szörnyűségek feldolgozásához.
Sík Sándor születésének 130. évfordulója szolgált a KÉSZ szervezésében 2019. november 22-én megvalósuló előadás apropójául, 
ami a papköltő életútját, hitvallásának legfontosabb alapelveit bemutatva, néhány jelentős költeményét megismertetve igyekezett 
tisztelegni egy példaértékű életpálya előtt.  

                                                                                                                        Batka Ágnes

Kilátás a világhálóra
„Kilátás a világhálóra” címmel a közelmúltban jelent meg   
a Neumann János Nonprofit Kft. gondozásában egy kiváló 
ismeretterjesztő kötet, melynek bemutatója és átadása 2019. 
december másodikán  történt meg a kunszentmártoni váro-
si könyvtárban, a járásban található Digitális Jóléti Pontok 
képviselőinek jelenlétében. Az érintett  DJP-pontok  (Csépa, 
Kunszentmárton,  Nagyrév, Öcsöd,  Szelevény, Tiszainoka, 
Tiszasas) képviselői Oros Krisztina területi képviselőtől 
vették át a kötetet, amely különösen ajánlható a 65 éven fe-
lüli korosztály figyelmébe.  A kötet – helybeni használatra 
– megtalálható könyvtárunkban. 

a könyvtár munkatársai
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Táncdalfesztivál Gála Kunszentmártonban!

2019. november 12-én került megrendezésre második alka-
lommal a Szolnok Televízió szervezésében a Táncdalfesztivál 
Énekverseny Döntője Szolnokon a Cserkész Házban. Ezen a 
versenyen indult el Cseh-Niczky Nikolett, a Kunszentmártoni 
Zeneiskola igazgatóhelyettese, aki énekhangjával lenyűgözve a 
zsűrit a dobogó legfelső fokán végzett. Ennek okán adott otthont 
2019. december 15-én 15 órától Kunszentmártonban a Táncdal-
fesztivál Gála műsornak a Szabó Gyula Művelődési Központ-
ban. A verseny győztesét kértük meg meséljen a gáláról:
„Hatalmas élmény volt számomra a döntőben, mikor kimondták 
a nevem, hogy első lettem. Alapvetően az élmény volt az elsőd-
leges, amiért elindultam a versenyen, és az, hogy a NoName 
zenekarral énekelhessek. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy 
ezzel példát mutathassak a növendékeimnek. 
A verseny után azt éreztem, hogy ezt a hangulatot és műsort meg 
kell mutatnom és át kell adnom a kunszentmártoni közönségnek 
is. Ezért született meg a gondolat bennem, hogy legyen az első 
gála városunkban. El is kezdtük a szervezést Torda Ferenccel, 
a Szolnok Tv műsorvezetőjével. Nagy örömünkre rengeteg jó-
szándékú és segítő ember állt mellénk és támogatta a rendez-
vény megvalósulását, akiknek nem lehetünk elég hálásak.
Fő támogatónk volt Wenner-Várkonyi Attila Polgármester Úr 
közbenjárásával Kunszentmárton Város Önkormányzatának 
Képviselő testülete. 
Támogattak még: Imrei István, A Kunszentmártoni Zeneisko-
la, Benke Tiborné, a Győri Autószervíz, Wenner-Várkonyi At-
tila, Veres István, Katona Tüzép/Katona Transsped Kft., Jokity 
Zita, Szaszkó Antal, Sellő Kft, a Kunszentmártonért Egyesület, 

Jauernik István, Kiss Sándor, Dr. Fazekas Margit, Bozsik Magdolna, Imrei László Mátyás - Kunszentmártoni Ipari Park Kft, 
Sárközi György, Szarka László, Kardos Balázs, Talmácsi Cukrászda, Oberna István, Mónika zöldséges, Farkas Erika és Csatóné 
Szaszkó Mónika.  Köszönjük!
Az est folyamán fellépett még Czibolya Éva, Vanya-Lőrinc Veronika, Bagi Zoltán, Fejes István és Kiss Attila Andor. Az első rész-
ben a hat énekes zenei alapra énekelt, majd a NoName zenekar kíséretében hangzottak fel a dallamok. A zenekar érdekessége, 
hogy a hét tagból 4 fő a Kunszentmártoni Zeneiskola művésztanára (Bahil Attila, Cseh András, ifj. Cseh András és Varga Ákos). 
Az énekes produkciókat követően Kiss Erzsébet Eliza Tiszainoka Polgármestere megajándékozott minden énekest és Wenner-Vár-
konyi Attila Kunszentmárton Polgármestere átadta ajándékát és az első helyezésért járó serleget is. 
A gálaműsort Poór Péter fantasztikus előadása zárta, aki fiatalos megjelenésével  és régi slágereivel hatalmas sikert aratott. Záró 
akkordként minden résztvevő az állva éneklő közönséggel adta elő a Mennyből az angyal és Pásztorok, pásztorok című karácsonyi 
dalokat. 
Nagy öröm számomra, hogy megvalósulhatott ez a rendezvény városunkban és bízom abban, hogy maradandó élményekkel tért 
haza mindenki!

Áldott, békés ünnepeket, boldog és sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek!”

Cseh-Niczky Nikolett

„...Az égre írj, ha minden összetört ...”

Mély, szívhez szóló és elgondolkodtató előadásával ejtet-
ték ámulatba a közönséget Dezső Dóra és Tóth Péter Lóránt  
versmondók december 12-e délután a Szabó Gyula Művelődési 
Központban. 
„...Az égre írj, ha minden összetört ...” címmel Radnóti Miklós 
versein, írásain keresztül bepillantást nyerhettünk az író életé-
be.
Az előadást követően Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas vers-
mondó mesélt az író és munkaszolgálatos társai útját végigjáró 
zarándoklatairól.

 -hr-
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MEGYEI RAJZVERSENY SZOLNOKON

2019. december 6-án, hatodik alkalommal rendezte meg Megyei Rajzversenyét a Ma-
giszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma. A rajzis-

kola tanulói harmadjára képviselték ezen a versenyen Kunszentmárton városát. Szolnok 
megyéből közel 80 tanuló jelentkezett a rajz- festés-szobrászat versenyre. A rajziskola két 
nyolcadikos diákja Bódi Nikoletta és Géczi Vanessza évek óta kézműves tanszakon ta-

nulnak, így jól ismerik az agyagozás, mintázás technikáját, ezért választották a szobrászat 
kategóriáját. A versenyfeladat: látvány utáni feladat kidolgozása 30X30 cm-es kerámia la-
pokon agyagból. A munkára a gyerekeknek három óra hossza állt rendelkezésre. A zsűri a 
rajz, festés és szobrászat kategóriáját külön értékelte. Szobrászat kategóriában a rajziskola 
tanulója, Géczi Vanessza különdíjban részesült, Bódi Nikoletta a részvételért emléklapot 
kapott. A díjazottak jutalma, hogy automatikusan felvételt nyertek a művészeti iskolába.  

Gratulálok a tanulóknak!                                                                      
                                                                                             Tóth-Kiss Györgyi - szaktanár

A Mi Klubunk
Szeretném bemutatni Önöknek a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 
Idősek Klubját.
A szolgáltatás célja: a nappali ellátást nyújtó intézményünk elsősorban a saját ott-
honukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,étkezésre, 
társas kapcsolatokra , közösségi programokon való részvételre.
Az év folyamán számos  programunk volt, kirándultunk Gyulára és Kecskemétre, 
köszöntöttük az aktuális névnaposokat.  Megemlékeztünk a jeles ünnepekről, ren-
dezvényeinken ünnepi műsorral kedveskedett a Városi Óvoda és a Városi Nőklub 
is.

    A nappali ellátás térítési díjas szolgáltatás,melynek összege:   
- étkezés   : 550,- ft / adag
- látogatás : 400,-ft /alkalom.  
A klubba való bejáráshoz igény szerint térítésmentes szállítás kérhető intézményi gépkocsival 
a lakás és klub között.
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője 
írásos kérelme alapján történik.

   Amennyiben szeretne egy vidám „Szépkorúak” közösségéhez tartozni, 
úgy szeretettel várjuk.

             Nyitvatartásunk:   hétfőtől-csütörtökig  8:00-15:30
                                            pénteken                 8:00-13:30 -ig.      

             Elérhetőségünk: 5440, Kunszentmárton,Mátyás király út 21/a.
                           Telefon:  06-56/461-504

                                                       Tisztelettel:  Horváth Mariann és a Klub dolgozói

Egészségklub Kunszentmártonban
2018 elején, februárban és márciusban egy életmód-változtató sorozaton vehettünk részt a Művelődési Házban. Az előadásokat 
egy elkötelezett házaspár, Soós Róbert és Soósné Jeszták Andrea tartotta. Tanulmányaikat mindketten az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban végezték életmód terápia területén. Az általuk tanított alapelvek nem újak, hiszen forrásuk a Biblia, azon belül is főként 
a Teremtés könyve. Manapság is egyre többet hallunk a növényi alapú táplálkozás előnyeiről, betegség-megelőző hatásáról. Ezek 
valódiságát az előadók saját életpéldájukkal tudják alátámasztani, hiszen immár 20 éve ezt az életmódot folytatják.
Az előadás-sorozaton az érdeklődők megismerhették az egészség 8 pillérét, úgymint táplálkozás, testmozgás, víz, napfény, önura-
lom, levegő, pihenés, lelki egyensúly, s hallhattunk a leggyakoribb betegségek megelőzéséről is.  Azonban az előadók nemcsak 
beszéltek az egészséges életmód alapelveiről, de ételbemutatókkal, kóstolókkal konkrét ötleteket is adtak azok mindennapi meg-
valósításához.
A sorozat befejezése után egy lelkes kis csapat Egészség-klubot indított a Művelődési Házban, ahol havonta érdekes, aktuális előa-
dásokat hallgathatunk az egészség-megőrzéssel kapcsolatban. Ezeken az alkalmakon is van lehetőség kóstolásra, immár nemcsak 
az előadók által készített ételekből, hanem ki-ki elhozhatja a saját maga által főzött-sütött egészséges ételeit is. 
Az őszi időszakban új előadóval is megismerkedhettünk. Dr. Lukács Tamás traumatológus,- akit a kunszentmártoniak is ismer-
hetnek, hiszen az SZTK-ban is rendel - két érdekes témával is eljött hozzánk: Gyógyszerekről másképpen, Mivel forduljunk orvos-
hoz? Az előadások után kötetlen beszélgetés keretében lehetett kérdéseket feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban, de személyes 
tanácsadásra is volt lehetőség.
Januártól újabb érdekes témákkal és előadókkal szeretnénk folytatni az összejöveteleinket. 
A pontos programról a Művelődési Ház hirdetőtábláján, az SZTK-ban, és a Kunszentmártoni Hír-Lapban tájékozódhatnak.
Az előadások, klubfoglalkozások nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
           a szervezők
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Hírek a Magyar Vöröskereszt Kunszentmárton 
Területi Szervezetének rendezvényeiről

A Magyar Vöröskereszt Kunszentmárton Területi Szervezete de-
cemberi hónapban három rendezvényt tartott. 
December 7-én a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett cipős do-
boz akció keretében összegyűlt ajándékok a Gyermekvédő Intézet és 
Gyerekotthon 28 kisgyermekéhez kerülnek, akik kunszentmártoni 
és környéki nevelőszülőknél élnek. 

Az Idősek karácsonyát első alkalommal 1999-ben rendezték meg. 
December 14-e délelőttjén újra összegyűltek a városban egyedül élő 
idősek, nyugdíjasok, hogy egy felhőtlen, beszélgetésekben gazdag, 
jókedvű délelőttöt töltsenek együtt. Az Idősek karácsonya rendez-
vényen számos műsor emelte a hangulatot. A Kunszentmártoni Ál-
talános Művelődési Központ Városi Óvodájának képviseletében a 
Ficánka csoport gyermekei karácsonyi műsorukat mutatták be. A 
Ternipe tánccsoport lelkes fiataljai is színpadra léptek. Cseh-Nicz-
ky Nikolett csodálatos dallamokkal szórakoztatta az időseket, végül 
a Kunszentmártoni Nőklub hangulatos műsorral zárta a fellépők 
sorát. A Nőklub nyolc szorgos asszonya első alkalommal készítette 
a bejgliket az ünnepségre. 

Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Szervezetének megyei igazgató asszonya köszöntötte a megje-
lenteket az Idősek karácsonyán és az aznap délután megrendezésre 
került Véradó ünnepségen is, ahol elismerésben részesültek a több-
szörös véradók. Juhász Éva igazgató asszony és Wenner-Várkonyi 

Attila polgármester a véradó ünnepség kitüntetettjeinek elismeréseket adtak át. 
10x-es véradók: Süvegesné Szabó Tímea, Talmácsi István, Szántó Tibor, Patkó Péter

20x-os véradók: Bíró Istvánné, Bódi Rozália Mária, Hegedűs György, Kuna Péter
25x-ös véradók: Hürkecz János, Kóródi Imre, László Zoltán

30x-os véradó: Finna Győző
40x-es véradók: Hegedűs Sándor, Kóródi Imréné

50x-es véradók: Fekete Imre, Kurucz Józsefné, Tari János
60x-os véradók: Balla Márton, Süvegesné Berta Klára, Szanda András, Szőke János és 

Tóth Istvánné
75x-ös véradó: Bartusz István
100x-os véradó: Czakó István

108x-os véradó: Hegedűs István

Kunszentmártonban egy évben kilenc alkalommal szokott a Vöröskereszt véradást szervezni. 
Az utóbbi időkben egyre kevesebb véradó jelentkezik. Kevés a fiatal. A példamutatás fontos.
 

A Magyar Vöröskereszt Kunszentmárton Területi Szervezetének területi munkatársa  
Tóth Lenke és az önkéntes segítők köszönetet mondanak minden véradónak,  

közreműködőnek, a rendezvények támogatóinak,  
hogy a 2019-es esztendőben is aktívan segítették a Vöröskereszt munkáját. 

-hr-
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December, a várakozás és a szeretet hónapja 
Decemberben számos, szíveket melengető rendezvény várta a kunszentmártoniakat az ünnepekhez kapcsolódóan. A hónap nem szokványos mé-
retetekkel bíró adventi koszorú első gyertyájának lángra lobbantásával vette kezdetét, melyet Forgó Miklós plébániai kormányzó megszentelt és 
meggyújtott. A gyertyagyújtás előtt a Classic Trio lépett fel a Római Katolikus Nagytemplomban. A harmadik gyertya meggyújtásánál a hitta-
nos gyermekek léptek fel. Felkészítőjük Csernusné Erdei - Nagy Annamária hitoktató.  Az adventi koszorút a Szabó Gyula Művelődési Központ 
munkatársai készítették, míg a mellette felállított Betlehemet a Munkás Szent József Szociális Szövetkezet tagjai emelték immár negyedik éve. 
A Kunszentmártoni Városgondnokság a város karácsonyfáját és a főutcát ünnepi díszbe öltöztette. Városunk polgármestere, Wenner-Várkonyi 
Attila és dr. Szabó Péter alpolgármester a Mikulással ellátogattak az óvodákba, a bölcsődékbe és az örök fiatalokhoz, az idősebbekhez is a 
Nappali és Bentlakásos Szociális Ellátási Központba december 5-én és 6-án.  
A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. szervezte meg a Dani Margit Sportcsarnokban a Mikulás programokat „A helyi identitás és kohézió erő-
sítése a Kunszentmártoni járásban” című pályázaton belül. A Télapó érkezése előtt a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni 
járásban” című projekt keretében Falunapi szemünk fénye családi program valósult meg. A gyermekeket légvár várta.  A délután folyamán a 
Kunszentmártoni Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület és a Jászapáti utcai Jószomszédok Közössége házi palacsintával várta a rendezvényre 

érkezőket. A fehérszakállú megjelenését Cseh-Niczky Nikolett műsora előzte meg. A Szabó 
Gyula Művelődési Központ szervezésében valósult meg a jó hangulatú adventi vásár. A 
Kunszentmártoni Ipari Park Kft. köszöni minden támogatónak a közreműködést. Decem-
ber 21-én csodálatos karácsonyi koncertre került sor a Római Katolikus Templomban.  Fel-
léptek a Zeneiskola tanárai, növendékei, a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
kórusa, a VIVACE kórus és a Kunszentmártoni Fúvószenekar.
követően a Fényünnepre és Szabadtéri Táncházra került sor a város főterén. Felléptek: Mak-
ra András és zenekara, a Kunszentmártoni Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület, illet-
ve a Napsólyom Baranta Egyesület. 
Az Óévbúcsúztató futás Bozsik Magdolna képviselő asszony, Imrei László és a Karcagi 
Szakképzési Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kola tantestületének közös szervezésében valósult meg december 28-án. A hideg ellenére 
76 futó teljesítette a távot. A résztvevők az alvégi busz körforgótól indultak, a beérkezés a 
Polgármesteri Hivatalnál volt. 
A befutókat meleg tea, tombola várta. Az 
elsőként célba érő Tolnai Éva Öcsödről 
megkapta Bozsik Magdolna és Imrei Lász-
ló felajánlását, egy kétszemélyes belépőt a 
2020. március 7-én megrendezésre kerülő 
Sportbálba. Köszönet a szervezőknek, hogy 
évről-évről megszervezik a közösségfor-
máló sportrendezvényt.

Az Óévbúcsúztató futás megvalósításért hatalmas köszönet a támogatóknak:  
Wenner-Várkonyi Attila polgármester, Szabó Zoltán és dr. Szabó Péter alpolgármester 

urak, dr. Fazekas Margit és Sárközi György képviselők, Ráfli Réka – Réka Hajstúdió, Csík 
János és családja, Pintér Edit, Dénes Zsolt és a Karcagi SZC Kun¬szentmártoni Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A Városi Polgárőr Egyesületnek köszönet az 

útszakasz biztosításáért. 
Az évet a szilveszteri buli zárta polgármester úr újévi köszöntőjével, tűzijátékkal.  
A talpalávalót Dj Tomk@ szolgáltatta. 
Egészségben és erőben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Mikulás Expressz

Óriási örömet okoztak a Hungarian Audi B5 Club tagjai a  
Szent Anna Katolikus Óvoda gyermekeinek.

Szívből köszönjük az ajándékokat a Klub tagjainak, Bácsai Beáta főszervezőnek és Gulyás 
Zoltán kollégámnak a szervezést és a Szent Anna Katolikus Óvoda csodálatos műsorát, 

valamint az Ipari Park Kft. munkatársainak a lebonyolítást.
Wenner-Várkonyi Attila - polgármester

Tegyél  jót valakivel!
A „Boldog iskola” programban ezt a feladatot kapták decemberben az általános iskola 1. a osztályosai (osztályfőnökük Hegedű-
sné Pásztor Krisztina).
Karácsonyra készülve elhatározták, hogy cipősdoboz meglepetést készítenek kisgyerekeknek, olyanoknak, akik ritkán kapnak 
ajándékot. A csomagok szétosztását a Református Parókián működő Szeretetszolgálatra bízták. Biztos nagy örömet szereztek a 
nehéz sorsú gyerekeknek, és maguk is megtapasztalták az ajándékozás örömét. Ők már tudják: jónak lenni jó!               

                                                                                                                                                                      tbm
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Év végi események az Zeneiskolában

Huszonhárom éve működik a városunkban a Kunszentmártoni Alapfokú Művé-
szeti Iskola (Zeneiskola). Minden évben két alkalommal szervezünk növendék-
hangversenyt. December 04-én a Szabó Gyula Művelődési Központban tartottuk 
az idei tanév első különleges eseményét, melyen a Zeneiskola minden tanszakáról 
és tagozatáról kaptak lehetőséget a gyermekeink, hogy megmutassák tudásukat. 
– Voltak szóló-, duó- illetve kamaraprodukciók is. A kétszáznegyvenhét tanuló 
közül közel hetvenen mutatkozhattak be. Az intézmény kifejezetten fontosnak 
tartja, hogy a tanulók koncertek során is megismerhessék, milyen a színpadon 
szerepelni, a fejlődéshez ugyanis elengedhetetlen a tapasztalatszerzés. A hagyo-
mány szerint a koncertet a Zeneiskola növendékeinek közös dala zárta, melyhez 
a hangszeres kíséretet a pedagógusok biztosították. A hangverseny végére nagy 
meglepetésre megérkezett a Mikulás és egy neki szóló dal eléneklése után min-
denki ajándékkal tért haza.
Évek óta törekvés, hogy ne csak a helyiek, hanem a Zeneiskola összes növendéke 
be tudjon mutatkozni. Nagyon öröm és óriási siker, hogy a csépai, cserkeszőlői, 
tiszakürti és tiszaföldvári tagozatunkról is szép számmal voltak fellépők. Persze 
tudjuk, hogy nem kis áldozat ez a szülők részéről, de bízunk benne, hogy a gye-
rekek szereplése feledtette ezt. 
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy félévente jutalomkoncertben részesül-
hetnek azok, akiket a szaktanárok ajánlanak, illetve a többiek is eljöhetnek egy-

egy szép koncertre szülőkkel, kísérőkkel. Szintén szokás, hogy az első félévben a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány által 
szervezett hangversenyre látogatunk el. 
Ebben a félévben egy operett-estet láthattak-hallhattak a kiválasztottak illetve a kedves érdeklődők. Reméljük mindenki jól érezte 
magát, és egyúttal bíztatunk mindenkit, hogy szorgoskodjon a hangszeres és szolfézs órákon, hogy a második félévben ő legyen 
az, aki eljuthat ingyen egy koncertre. 
December 21-én 17:30 órától rendeztük meg Templomi hangversenyünket, melyen fellépett: a Kunszentmártoni Fúvószenekar 
Kiss Tamás vezetésével, a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola énekkara Borsos-Janics Katalin vezetésével, a Vivace 
énekkar Cseh-Niczky Nikolett vezetésével, a Zeneiskola növendékei és tanárai. A műsor elején Wenner-Várkonyi Attila pol-
gármester úr és Forgó Miklós plébániai kormányzó köszöntötte a jelenlévőket. Örömmel tölt el bennünket, hogy sokan eljöttek a 
koncertünkre. Hálásak vagyunk a környező településekről érkező vendégeknek, gyerekeknek, akik vállalták ezt az áldozatot és 
részt vettek a hangversenyen. Igyekszünk minden alkalommal minél színesebb repertoárral kedveskedni közönségünknek, ezért 
ezúton is köszönjük minden fellépőnek és az együttesek vezetőinek, hogy szereplésükkel emelték az est hangulatát. Hangverse-
nyünket a hagyományokhoz híven közös énekléssel zártuk, amelybe bevontuk a fellépő zenészeket, gyerekeket és a közönséget 
is. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki jelen volt és meghallgatott minket, és nem utolsó sorban mindazoknak, akik bármilyen 
módon segítik, megbecsülik és támogatják munkánkat! 
Templomi Hangversenyünk után közösen gyújtottuk meg a Főtéren álló adventi koszorú negyedik gyertyáját. 

A fellépők nevében kívánunk mindenkinek szeretetben teljes,  
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!

Bahil-Csomán Éva ig., Cseh-Niczky Nikolett igh.

„Mikulás, Mikulás, Kedves Mikulás!
Gyere már, gyere már, minden gyerek vár!”

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Deák Ferenc utcai 
Óvoda Intézményegységének óvodai csoportjaiban izgalommal készül-
tünk a Mikulás érkezésére. Mikulás énekeket, köszöntőket tanultunk a 
fogadására. A vizuális tevékenységeinknek is központi témája volt a Mi-
kulásvárás. Festettünk csizmákat, sapkákat, hajtogattunk kis Mikuláso-
kat. A gyermekek meghallgathatták Szent Miklós püspök legendáját. A 
zeneiskola tanárai pedig műsorral kedveskedtek óvodásainknak.
2019. december 5-én a Mikulás érkezését a Szabó Gyula Művelődési 
Központban az óvodapedagógusok és a Művelődési ház dolgozóival kö-
zösen kialakított hangulatos Mikulásházban vártuk. Megtekinthettük a 
Szegedi Látványszínház interaktív előadását. Wenner-Várkonyi Attila 
polgármester úr és a Szülői Munkaközösség Mikulása ajándékokkal, 

gyermekjátékokkal, és csoki mikulással, csomagokkal lepte meg a gyermekeket. 
Molnár Zsuzsanna - óvodavezető
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EGYHÁZI HÍREK
Minden új esztendőben valamiért új lehetőségeket várunk, pedig tulajdonképpen csak annyi a különbség, hogy megváltozik az 
évszám. Ettől - tudjuk,- az életünk ugyanúgy megy tovább. Persze vannak ígérettételek, fogadkozások, de azok több-kevesebb 
idő után „elfelejtődnek”. Természeténél fogva az ember boldogságra éhezik, és ez így van rendjén, mert csak a boldog ember tud 
másokat is (jó értelemben véve) boldogítani. A kérdés csupán az, honnan, milyen forrásból reméljük boldogságunkat. Gyakori 
tapasztalat, hogy könnyen csalódunk emberekben, akiktől valami szépet, örömet remélünk. Elfelejtjük olykor, hogy az a másik 
is esendő, sokszor testi-lelki problémákkal küszködő, akinek nem mindig sikerül „jó passzban” lennie, s elejt olyan megjegyzést, 
ami megsért, csalódást okoz. Ilyen helyzetben nagy segítségünkre van a Biblia, amelyben a teremtő Isten vigaszt és erőt adó út-
mutatásait olvashatjuk. A mi Mennyei Atyánk nagyon jól tudja: „mi lakik az emberben” (Jn. 2,25b.)  Ez nem is lehet másként, hisz 
mindannyian az Ő teremtményei vagyunk! Ezért forduljunk Hozzá, mert neki - Náhum próféta szerint: - „gondja van arra, aki 
hozzá menekül.” Dávid Próféta is arra serkent bennünket, hogy forduljunk Istenünkhöz, mert az vezet el bennünket a szép, lelki 
megnyugvást hozó élethez. Íme az ő tanácsa:

„Boldog az az ember,
aki nem követi a gonoszok tanácsát,

nem áll a vétkesek útján,
és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében,

hanem az Úr törvényében leli kedvét,
s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!”  

(első zsoltár 1-2. versek)

Minden Kedves kunszentmártoni lakosnak áldott  2020-as esztendőt kívánok!  

Tisztelettel: Laurinyecz Pál.

Karácsonyi ünnepség – Szent Márton Plébánia 

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00051 kódszámú pályázat keretein belül az 
idén 2019.11.30-án került megrendezésre karácsonyi ünnepségünk.  A 
két fő szervező Forgó Miklós plébános és Csernusné Erdei - Nagy 
Annamária hitoktató és pályázati koordinátor volt. 
Délelőtt 9-től gyülekeztünk a plébánián. A gyerekek lelkesen láttak 
neki a készülődésnek. A programok két helyszínen kerültek megren-
dezésre. A plébánia ebédlőjében a gyermekek kézműveskedtek, míg 
a hittanteremben a felnőttek hallgathatták meg Dóra nővér beszámo-
lóját jeruzsálemi zarándokútjáról. Az ebédlőben többféle alkotás is 
készült. Többek között adventi koszorú, asztaldísz, ajtódísz, valamint 
karácsonyfadísz. A foglalkozás körülbelül 11-ig tartott, ezt követően 
az előadás is befejeződött, melynek résztvevői szintén az alkotásnak 
adták át magukat.  A nap folyamán megvendégeltük a résztvevőket 
szendvicsekkel és teával. Az alkalom remek lehetőséget nyújtott a he-
lyieknek az ismeretség elmélyítésére. Templomunkban ezen a napon 
kezdte meg a kétnpos lelkigyakorlatot Czele József kalocsai káplán.
A program egyik fő előadására másnap került sor a templomban. A 
Classic Trio akiknek ezúton is köszönjük, hogy ismét elfogadták fel-
kérésünket, csodálatos előadással örvendeztette meg az érdeklődőket. 
A zenekar tagjai: Greksa Márta - hegedű Dr. Varga Laura - fuvola 
valamint Vizsolyi Lívia fagott. 
Az adventi koncerten felcsendülnek J.S.Bach, G.Ph.Telemann,A.Vi-
valdi, J.Haydn, Fr. Mignone Marin Marais, C.Debussy darabjai
Ezzel a lélekemelő adventi koncerttel, valamint a kétnapos lelkigya-
korlattal nyitottuk meg az idei adventi időszakot. 

Csernusné Erdei – Nagy Annamária 
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Labdarúgás
OTP Bank Bozsik Egyesületi és Intézményi Program

Szeptemberben megkezdődött a 2019/2020 tanév programja a körzetünkban is.
A sportegyesületeknél a KuTE U7 (Kerekes Ferenc), U9 (Kerekes Ferenc), U11 (Gyóllai Lász-
ló), U13 (Tóth Márton) csapatai továbbra is a martfűi körzetben szerepelnek Cibakháza, Csépa, 
Martfű, Rákóczifalva és Tiszaföldvár csapataival. A szabadtéri és teremfoci tornákon lelkesen, 
jó hangulatban játszottak a gyerekek, a labdarúgás megszerettetését jól szolgálták a találkozók.

Az intézményi programban 8 óvoda (Cibakháza-Csernus Erika, Cserkeszőlő-Gál István, Csépa-Bozsik Ibolya, Martfű-Farkas Roland, 
Öcsöd-Rostásné Makó Márta, Tiszakürt-Tóth Anna, Kunszentmárton Önkormányzati-Molnár Zsuzsanna, Kunszentmárton Szent Anna Katoli-
kus-Kerekes Ferenc) 11 sportcsoportjában 124 leány és fiú focizik.
A 6 általános iskola (Csekeszőlő-Gyóllai László, Csépa-Csongrádi Béla, Homok-Somogyi Béla, Öcsöd-Danciu Dániel, Farkas Tibor, Tisza-
kürt-Molnár István, Kunszentmárton DSK-Kerekes Ferenc) 20 sportcsoportjában pedig 222 leány és fiú vesz részt. A KuTE 5 óvodával és 4 
általános iskolával működik együtt.

Pálinkás Ferenc
Labdarúgás

KuTE utánpótlás csapatok eredményei

U14 területi (megyei) bajnokság
Három csoportban összesen 19 csapat szerepel.
I.csoport: (6 csapat, 8 mérkőzés, őszi első Tiszafüred 22 ponttal )
II.csoport (7 csapat, 10 mérkőzés, őszi első Jászberény 30 ponttal)
III.csoport (6 csapat, 8 mérkőzés, őszi első Szanda Focisuli 21 ponttal)
KuTE eredményei: Cibakháza 4-3, 3-4, Tiszaföldvár 3-0, 5-2, Tószeg 4-0, 10-0, 
Lurkó Focimánia 3-1, Szanda Focisuli 0-2. Edző: Tóth Márton
Őszi végeredmény: 1.Szanda Focisuli 21, 2.KuTE 18, 3.Cibakháza 16, 4.Tiszaföldvár 7, 5.Lurkó Focimánia 7, 6.Tószeg 1 ponttal.

U16 megyei bajnokság
Itt 9 csapat vesz részt, 8 mérkőzés után Jászapáti vezet,  KuTE nem szerepel.

U17 megyei bajnokság
Itt 14 csapat vesz részt, 12 mérkőzés után Fegyvernek vezet, KuTE nem szerepel.

U19 megyei bajnokság
Három csoportban 30 csapat szerepel.
Kiemelt csoport-14 csapat, 13 mérkőzés, Kisújszállás vezet 30 ponttal.
I.csoport (8 csapat, 11 mérkőzés) KuTE itt játszik, eredmények :
Hazai:Cibakháza 14-1, Túrkeve 8-2, Martfű 5-2, Rákóczifalva 0-3, Tiszajenő 0-8
Idegenbeli (KuTE szempontjából): Tiszajenő 1-1, Csépa 5-0, Cserkeszőlő 7-0, Cibakháza 2-3, Túrkeve 5-5, Martfű 3-9.
Góllövők: Zsoldos Attila 25, Patkó Roland 8, Szabados Sándor 7 gólos.
A csapat edzője Légrádi Attila.
Őszi végeredmény: 1.Rákóczifalva 30, 2.Tiszajenő 23, 3.Martfű 21, 4.KuTE 17, 5.Cserkeszőlő 13, 6.Csépa 10, 7.Cibakháza 8, 8.Túrkeve 5 ponttal.
II.csoport (8 csapat, 11 mérkőzés után Tiszaszentimre vezet 30 ponttal)

Pálinkás Ferenc

Kézilabda NB-II: Kiskunmajsai KC. - Katona Transsped Kunszentmárton KSK. 27:21 / 14:11 /

Nem a legjobb előjelekkel utaztunk el Kiskunmajsára, tekintve, hogy a gólvágónk Gelley Dávid térde, és vádlija a héten bedagadt, 
bevizesedett, sőt még a kórházba is megfordult ezzel a problémával. Szőke István edzőnek így alaposan át kellett formálni a csapa-
tot. Az I. játékrészben a 11. percben 4:4, kapusunk Subicz Attila üres kapuba lőtt góljával nálunk volt az előny, a 15. percben már 
4:6. Ekkor valami történt, hiszen alapvető hibákat vétettünk, /kihagyott helyzetek, eladott labdák/ de ennek a sorozatos hibáink 
ellenére még így is a 26. percben egál, 11:11 volt az állás.
A 25. percben egy kisgyerek szaladt be a pályára, ami megzavarhatta a játékosainkat, hiszen a félidő hátralévő néhány percében 
nem tudtunk gólt szerezni, viszont kaptunk hármat! 14:11-es hazai vezetéssel ért véget az első játékrész.
A II. játékrészt borzalmasan kezdtük, hiszen 6 percig képtelenek voltunk gólt szerezni, viszont továbbra is hibát, hibára halmoz-
tunk, amit a hazaiak gólokra váltottak, és a 35. percben már 18:11 volt az állás. Hibáinkból kifolyólag, a 48. percben már 25:17.
Az 50. percben cserekapusunk Polgár András büntetőt hárított, sőt a kipattanót is védte, de a felzárkózás elmaradt, így a fentebb 
leírt gondjaink miatt, ismét egy nem várt vereség történt. Jól jön most a közel két hónapos téli szünet, és remélhetőleg a hiányos-
ságok, gondok megszüntetésre kerülnek, és a tavaszi rajtot egy jó játékkal tudjuk majd kezdeni!

Kívánunk minden szurkolónak, játékosnak, és támogatónak BOLDOG ÚJESZTENDŐT!
Hajrá Kunszent!

Szánthó Ferenc
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Elhunytak
Bencsik Istvánné Barta Klára 77 éves

Kiss Jánosné Gál Erzsébet 70 éves
Németh Márton István 86 éves

Pintér Mihály 86 éves
Ökrös Ferenc 73 éves  

(volt kunszentmártoni lakos)
Kozák József 83 éves

Házasságkötés
Varga Mária és Ádám István Ferenc

Deme Klaudia és Lajkó József
Lovas Mónika és Réz Bence

Kakuk Ildikó és Polecsák Árpád
Derék Kata és Bódi Dezső Ernő

Lóci Andrea és Kiss István Károly

 
Kegyelet Sírkő Kft. 

Kunszentmárton 

Jókai u. 37. 
(a régi üzlet helyén) 

Tel. szám: 56/461-108 
Ügyelet a nap 24 órájában. 
Üzletvezető: Révész Imréné 
Tel. szám:06 30/ 303- 52 24 

PIETAS
TEMETKEZÉS

Kunszentmárton, Kossuth L. út 19.

Tóth Vilmos kirendeltség-vezető
Telefon: 56/463-182, éjjel-nappali ügyeleti 

hívószám: 20/ 474 48 04

- Ügyintézés 

(kórházi, anyakönyvi, ÁNTSZ, stb.)

- Temetési kellékek árusítása

- Koporsós temetés

- Urnás temetés, hamvak szórása

- Hamvasztás

- Halott szállítás a temetés 

helyszínére

- Síremlékek forgalmazása

- Világi búcsúztatás

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG
Tisztelt Olvasóink!

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Kunszentmártoni  
Hír-Lap előfizetési lehetőségével több kunszentmártoni lakos 
élt ebben az évben is. Még nem késő, hogy aki még nem tette 
meg ELŐFIZESSE az önkormányzati újság 2019. évi lap-
számait! Ha egész évre fizet elő a Kunszentmártoni Hír-Lap 
lapszámaira, a 180 forintos példányokat kedvezményesen, 

160 forintért kaphatja meg.  
A megjelenő újságokat a postaládájába kézbesítjük.  

Keresse fel bizalommal szerkesztőségünket!

Gratulálunk a házassági évfordulóhoz 

Szántó Imre és Tolnai Julianna 2019. november 7-én  
ünnepelték 55. házassági évfordulójukat. 

Szívből köszönti lányuk Judit 
és unokájuk Zsófia és Bence

Gyógyszertári ügyelet
Páros heteken: Benu Gyógyszertár  
(Kunszentmárton, Kossuth L. u. 4.)

Páratlan heteken: Kéki Patika  
(Kunszentmárton, Kossuth L. u. 21.)

Szombati napokon - nyitva tartás 8 órától 12 óráig
Készenlét

Hétköznapokon este fél 7-től másnap reggel fél 8-ig
Szombati napokon 12 órától vasárnap reggel 8 óráig

Vasárnapi napokon 12 órától hétfő reggel fél 8-ig

Vasárnapi napokon 8 órától 12 óráig zárt ajtó melletti  
ügyeletet lát el az adott hét ügyeletes gyógyszertára.

IMPRESSZUM
Kunszentmárton Város Önkormányzatának lapja, Kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete, Szerkeszti: a szerkesztő bizottság, 
Főszerkesztő: Herczeg Renáta, E-mail: herczeg.renata@kunszph.hu, Tel. szám: 0656/560-528, Nyomdai munka:Pátria Nyomda Zrt.  

Fenntartjuk jogunkat, hogy a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett a beküldött írásokat rövidíthessük.  
A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve a szerzők viselik.  

Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. A következő lapzárta 2020. január 24.
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„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!” 

KOSÁRLABDA MÉRKŐZÉSEK

2019. 11.30. szombat - Szentes Klauzál Gábor Általános Iskola
U-12 (gyermek) bajnokság 3. régió (Békés-Szolnok-Csongrád)

A 24 csapatot felvonultató 3. Régió harmadik fordulójában már a Ricsilla Kunszentmár-
ton kosarasai is bekapcsolódtak. Sokaknak ez volt az első „kosaras” élménye.
Eredmények:
Ricsilla Kunszentmárton – Szentesi KK/B: 39-38

Ricsilla Kunszentmárton – HSA PUMÁK (Hódmezővásárhely): 23-54
Ricsilla Kunszentmárton:
Bódi Tamás (23 pont), Harmati Zsolt (12 pont), Zsidó Bence (8 pont), Ország László (7 pont), Gágyor Krisztina (5 pont), Kardos 
Tamás (3 pont), Kerti Milán Lajos (2 pont), Molnár Gergő, Rabi András
Edző: Darida Károlyné

2019.12.08. vasárnap - Szentes Klauzál Gábor Általános Iskola
U11 Kenguru bajnokság - 3. régió (Békés-Szolnok-Csongrád)

A kezdő korcsoportban a harmadik fordulóba kapcsolódtunk be a Ricsilla-Kunszent-
márton kosarasaival. A 36 csapatot felvonultató Régió „L” csoportjában a szentesi csa-
patokkal találkoztunk.
Eredmények:

Ricsilla-Kunszentmámrton – Szentesi KK/A: 23 – 26
Ricsilla-Kunszentmárton – Szentesi KK/B: 59:11

Ország László (21 pont), Pozderka Gergely (16 pont), Zsidó Bence (15 
pont), Molnár Gergő (10 pont), Zsíros Marcell (5 pont), Karsai Vivien (5 
pont), Csató Attila (3 pont), Nádudvari Lajos (3 pont), Sléder Marcell (2 
pont), Kardos Tamás (2 pont), Ugrai Áron, Czakó Fruzsina, Gulyás Do-
rina  

Kosárpalánta Program 
(2019/2020) - 2019.12.01 

Kecskemét
Mercedes-Benz Sport 

Akadémia

Immár második éve zajlik 
iskolánkban a Kosárpalánta 
program 1-4. évfolyam szá-
mára. A Ricsilla Sport Kft. teljeskörű támogatása mellett (eszközkészlet, 
felkészítés, utaztatás, versenyeztetés). A tanítási órákon Darida Károly-
né, Sári Mária tevékenykedik, a versenyeztetésben Vincze Béla is dolgo-
zik. Az első megmérettetésen először az első és negyedik évfolyam tanu-
lói versenyeztek 8 fős vegyes (leány fiú) kategóriában. Ezután következett 
a második évfolyam, végül a harmadik évfolyam. 

A színvonalas programon a sok-sok iskola közül a következő végered-
mény született:
1. évfolyam: 2. helyezés
2. évfolyam: 1. helyezés
3. évfolyam: 3. helyezés
4. évfolyam: 1. helyezés

Gratulálunk a gyerekeknek, a felkészítőknek a szép eredményekért. 
Köszönet a Kedves Szülőknek a kitartó szurkolásért,  

és egyéb segítségért.

Vincze Béla 
KDSE Elnök




