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Babaköszöntés a Városházán 
interjúk a 8. oldalon

A Magyar Kultúra Napja - beszámoló a 2-3.oldalon

Ica néni 90 esztendős lett
Cikk a 7. oldalon

A Tini-Kuckó várja a kicsiket és a nagyokat!
Részletek a 9.oldalon

Erasmus Plus-os program vette kezdetét  
Kunszentmártonban - beszámoló a 9. oldalon
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Búcsú Felföldi Anikótól
A mögöttünk hagyott év november 23-án még velünk volt. A Bartók Béla 
Teremben még együtt csodáltuk a Zenei kalandozás az opera és operett 
világában című műsor művészeinek kiváló produkcióit. Az est utáni szoká-
sos alapítványi vacsoránkon még közös örömben éltük meg a baráti szere-
tetközösséget. Még úgy búcsúztunk el, ahogyan szoktunk, több mint húsz 
éve, amióta művésznő rendszeres vendége az alapítványunk által szerve-
zett Tiszazugi Zenei Fesztiváloknak, Szent Márton esti muzsika rendez-
vényeknek. 
Még velünk... Még együtt... Még úgy…
De a beköszönő új esztendő hetedik napja mindent megváltoztatott. Töb-
bé már nem lesz velünk, többé már nem lehetünk együtt, többé már nem 
tudunk úgy… 
Felföldi Anikó Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes művész, a Buda-
pesti Operettszínház örökös tagja, a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapít-
vány által városunkhoz kötődő csodálatos ember elhagyta e földi világot. 
Elszorult szívvel fogadtuk a hírt, hogy férje, Körmendi Vilmos zeneszerző 
karmester, városunk pro-urbe díjasa után ő is elment örökre. 
Miként dr. Tóth Mária alapítványtevőnk fogalmazott a gyászhír számunk-
ra, kuratóriumi tagoknak szóló közlésében: „Azóta már Vili bácsival együtt 
vannak ismét az égi színház színpadán. Ő volt az életerő, vidámság, jókedv, 
tettrekészség, a hihetetlen élni akarás példája. Emlékezzünk rá szeretettel! 
Örüljünk, hogy a Barátunk volt, nyugodjon békességben!”
S szellemisége, szép lelke, mosolya, hangja – hála a sok szép közös emlék-
nek – itt marad velünk. Még… már.. Mégis. Örökre. 

Vass Zoltán
a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány

kuratóriumi elnöke

Még 2012 novemberében Városházánkon a  
Szent Márton napi ünnepi képviselő-testületi ülés után a 

pro-urbe díjjal kitüntetett Körmendi Vilmos
és fia, Körmendi Péter társaságában.

Egy személyes kép a búcsúzótól: 
 Tavalyelőtt novemberben, a Márton esti muzsika  

rendezvényünk után, elköszönés előtt.

A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból rendezett ünnepségre került sor a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
2020. január 22-e délutánján. 
A magyar kultúra napját 1989 óta 
január 22. napján ünnepeljük. A fel-
lelhető kézirat szerint Magyarország 
Himnuszát Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be. 

Ünnepi beszédet mondott Takácsné 
Szilágyi Erzsébet, a Kunszentmár-
toni Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgató asszonya.  

Kunszentmárton Város Képvise-
lő-testülete által alapított „Pro com-
munitate urbis Díjat” a rendelet 
szerint a Szent Márton - napi ünnepi 
testületi ülésen veheti át a kitüntetett 
személy. Balla Tibor népzenész nem 
tudott jelen lenni a novemberi jeles 
eseményen, így rendhagyó módon a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségünkön került átadásra a díj.
Balla Tibor népzenész, a Népművészet Mestere. A népművészet iránti szeretetének meg-
határozó alakja volt nagyapja, Balla István tekerőlant játékos és bátyja, Balla Zoltán 
Aranysarkantyús táncművész.
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Balla Tibor a Jászberényi Nép-
zenei Iskolában sajátította el a 
családi gyökerekhez visszanyúló 
tekerő- és citerajátékot. A Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége által meg-
hirdetett Országos minősítő verse-
nyen kilencszer nyerte el az Arany 
Páva díjat. A Vass Lajos Népze-
nei Szövetség országos és egyben 
nemzetközi versenyén tekerőlant 
muzsikájával kiérdemelte a Vass 
Lajos-díjat. 
A tekerőlantos és citera muzsikája 
több népzenei kiadványban meg-
jelent a Táncház Egyesület és a 
Hagyományok Háza támogatásá-
val. Számos népzenekar készített vele felvételt, emellett kiadták saját 
CD-lemezeit is. Tekerőlant- és citerajátékot oktat Szentesen, szolgál-
tatja a református istentiszteletek zenéjét Kunszentmártonban, továb-
bá 2005-től tagja a Csenged Népművészeti Egyesületnek.
Küldetésének tekinti az autentikus dél-alföldi zene bemutatását és 
népszerűsítését, valamint az Alföld népzenei hagyományainak feltá-
rását. 2018-ban „Balla Tibor népzenész tekerő- és citeramuzsikája”, 
mint nemzeti érték felvételt nyert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Értéktárba. Közös hagyományaink megőrzésére irányuló, értékte-
remtő, szenvedéllyel áthatott tevékenységét köszöni meg Balla Ti-
bornak Kunszentmárton város vezetése a „Pro communitate urbis 
Díjjal”.
Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Kunszentmártoni 
Általános Művelődési Központ pályázatot hirdetett diákok számá-
ra a város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából. Festésze-
ti, szobrászati, grafikai, alkalmazott grafikai, textil, kerámia, üveg 
és ötvösművészeti alkotásokkal lehetett versenyezni. A pályaművek 
Kunszentmárton és környéke természeti, épített környezetét, az itt 
élő embereket ábrázolják, valamint a település múltjával, hagyomá-
nyaival, hiedelmeivel foglalkoznak. 
A szakmai zsűri bírálása alapján az alábbi eredmények születtek az 
alsó tagozaton: III. helyezett Frigur Rikárdó Máté, II. helyezett Zsí-
ros Viktória, I.helyezett: Rácz Norbert.

A felső tagozaton III. helyezést ért el: Farkas Tibor, II. helyezett lett Hircze Fanni, míg az I. helyen Wenner-Várkonyi Réka vég-
zett. Különdíjasok lettek: Vereb Dóra, Kovács Anna, Kardos Jázmin.
Gratulálunk a diákoknak, továbbá Molnár Adrienn és Tóth-Kiss Györgyi felkészítő pedagógusoknak az eredményekhez és a szép 
pályamunkákhoz. A legjobb alkotások megtekinthetők a Szabó Gyula Művelődési Központban rendezett kiállításon január 23. és 
február 5. között, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.
A rendezvényen fantasztikus ünnepi műsort adtak a Kunszentmártoni Zeneiskola tanárai és növendékei, valamint Balla Tibor 
népzenész tekerőlanton.                                                                                                                                 Czakó Gabriella és Herczeg 
Renáta
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Wenner-Várkonyi Attila 
 polgármester fogadóórái:
 minden hónap első hetében  

 
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

dr. Szabó Péter és Szabó Zoltán 
 alpolgármesterek fogadóórái:

minden hónapban egyeztetett időpontban

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).

JAUERNIK ISTVÁN önkormányzati képviselő fogadóóra beosztása

Jauernik István önkormányzati képviselő fogadóórát tart:
Minden hónap utolsó szerdáján 15 órától Kunszentmárton, Kerületiház utca 10 alatt
Illetve telefonos egyeztetés alapján szükség szerint. Telefonszám: 06 20 466-8064

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. február 21.
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TÁJÉKOZTATÓ
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV és ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020. KUNSZENTMÁRTONBAN

SZELEKÍV HULLADÉK GYŰJTÉS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
2020. január 9.                           2020. január 16. és 30.
2020. február 6. -
2020. március 5. -
2020. április 9.                  2020. április 23.
2020. május 7.                 2020. május 21.
2020. június 4.                 2020. június 18.
2020. július 9.                2020. július 23.
2020. augusztus 6.        2020. augusztus 27.
2020. szeptember 10.          2020. szeptember 24.
2020. október 8.                  2020. október 22.
2020. november 5.        2020. november 19. 
2020. december 10. -

Kérjük, hogy a papír, ill. műanyag- és fém hulladékok az alábbi módon legyenek  
a gyűjtési napokon az ingatlanok elé kihelyezve:

A műanyag- és fémhulladékok egyazon, bármilyen átlátszó zsákban, a papírhulladékok külön kötegelve, kihelyezve a lakóingatlan elé.  
A papír és műanyag hulladékot kérjük ne keverjék össze, ill. ne rakják ugyanazon zsákba!
Az átlátszó zsákba kizárólag az alábbi műanyag- és fém csomagolási hulladékokat tehetik:

Műanyaghulladék: az ásványvizes és üdítős palackok, a kozmetikai, illetve tisztítószerek flakonjai. Kérjük, hogy a palackokat 
kiöblített állapotban, lapítva szíveskedjenek a zsákokba helyezni.

Fémhulladék: alumínium italdobozok lapítva, tisztán, elmosott konzervdobozok.
Fontos, hogy a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapossuk, mert így több fér el belőlük a zsákban, és könnyebben tárol-
ható, szállítható.
Kérjük, üveget ne tegyen a zsákba, mert ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot, és balesetet okozhat!
Kérjük a zsákokat alaposan bekötni!

A papírhulladékot kötegelve, átkötve, illetve kartondobozokban, kérjük kihelyezni az ingatlan elé! 
 
A gyűjtésre átadható papírhulladék fajták: (Külön, Elkülönítetten kihelyezve!) papír kartondobozok (lapítva), színes vagy feke-
te-fehér újság, folyóirat, füzet, könyv,írógéppapír, papírzacskó.

A megtelt zsákokat és a papírhulladékot kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6.00 óráig kihelyezni az ingatlanok elé!
Későbbi időpontban kihelyezett hulladékért nem mennek vissza munkatársaink!

Az idegen anyagot tartalmazó zsákokat a gyűjtőjárat munkatársai nem szállítják el!
A műanyag- és fém hulladékok elhelyezéséhez szükséges átlátszó zsákokat bárhol beszerezhetik.
A zsák nem lehet fekete, vagy olyan sötét, hogy kibontás nélkül ne lehessen megállapítani a benne lévő hulladékok jellegét!
A szállítás során nincs korlátozva a kihelyezett szelektív hulladékok mennyisége. Bármilyen méretű és db számú szelektív hulla-
dékot elszállítunk, amennyiben az a fenti feltételek szerint lett szállításra előkészítve.

Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék. (diófa levél és fenyő NEM!) 
A zöldhulladék szállítás napján az ingatlan elé kihelyezett, max. 0,5 m3 mennyiségű zöldhulladékot elszállítjuk.

Amennyiben ágakat kíván elszállítatni, kérjük, hogy azokat maximum 1 m-es nagyságúra darabolva, kötegekben átkötve szíves-
kedjen kihelyezni. Kérjük, hogy a zöld hulladékok rakodásra alkalmas módon kerüljenek kihelyezésre, kötegelve, vagy zsákokban. 

 Zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális- vagy egyéb nem zöld hulladékot elhelyezni TILOS!
  

Munkatársaink a nem megfelelő tartalmú zsákokat, 
 illetve az ömlesztve kihelyezett,  

vagy túlméretes zöldhulladékokat nem szállítják el!

Köszönjük segítő együttműködését!

Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
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Előfizetési  felhívás
Tisztelt Kunszentmártoniak!

Az első félévben megjelenik a Kunszentmártoni Gyűjtőklub kiadásában az újratelepítés 300. évfordulója tiszteletére az 
            ÜDVÖZLET KUNSZENTMÁRTONBÓL

című  könyv, amely válogatott régi és új kiadású képeslevelezőlapokon mutatja be szeretett városunkat.
A kötet kiadásával kapcsolatban várunk a kiadvány iránt érdeklődő ELŐFIZETŐKET,- akik 3000 Forintos önköltséges áron juthatnak 
hozzá a mintegy 120 oldalas hiánypótló helytörténeti kiadványhoz. 
A támogatók neve a könyvben feltüntetésre kerül. A könyvre előfizetni átutalással az Országos Takarékpénztár Bank Kunszentmárto-
ni Fiókjánál vezetett 1177345602062002 számú számlán lehet. Kérjük a megjegyzés rovatban a Képeskönyv 300 jeligét feltüntetni!

Az előfizetés határideje: 2020. május 15.
Dr. Szabó János

Tisztelt Kunszentmártoniak!

Tájékoztom Önöket, hogy a városunkban működő gyógyszertárak, a BENU Gyógyszertár (Kunszentmárton Kossuth u. 4. ) és 
a Kéki Gyógyszertár (Kunszentmárton, Kossuth u. 21.) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által 
kiadott működési engedélyüknek megfelelően 2020. február 1. napjától kezdődően nem látnak el (nem láthatnak el) készenléti 
szolgáltatást.
Felhívom a figyelmet, hogy a rendes nyitvatartási és ügyeleti ellátási időn kívüli készenléti ellátásért felelős gyógyszertárakat az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, mint hatóság hivatalból jelöli ki, a készenléti ellátás engedélyezése 
nem a gyógyszertár kérelme alapján történik!
Készenléti ellátásnak minősül az a szolgáltatás, amikor a gyógyszertár nyitvatartási időn és az ügyeleti ellátáson túl (ideértve a 
heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is) úgynevezett készenlét formájában biztosítja a folyamatos gyógyszerellátást úgy, 
hogy a készenlétet ellátó gyógyszertár gyógyszerésze legfeljebb 30 percen belül a beteg rendelkezésére kell, hogy álljon. A ké-
szenlétet ellátó gyógyszerész elérhetősége megtalálható a készenléti gyógyszertár bejáratánál. A jogszabályi rendelkezés szerint 
azt jól látható és olvasható módon kell feltüntetni. Fontos tudni, hogy a telefonszám(ok)on ebben az esetben a készenlétet ellátó 
gyógyszerészt lehet elérni, és az nem feltétlenül egyezik meg az adott gyógyszertár telefonszámával.
Városunkhoz legközelebbi készenléti gyógyszertár:
Forrás, Cserkeszőlő Petőfi u.14. telefonszám: +3670/520 3777

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy Kunszentmártonban a gyógyszertárak a rendes nyitvatartási időn kívül ügyeleti időben 
továbbra is állnak a Tisztelt Lakosság szolgálatában:

Benu Gyógyszertár: páros héten, szombatonként 8-12 óráig,
Kéki Gyógyszertár: páratlan héten, szombatonként 8-12 óráig.

Örömmel értesítem Önöket, hogy a Benu Gyógyszertár ügyeleti ideje 2020. február 1-től meghosszabodik, azaz páros héten, 
szombatonként 8-14 óráig tart.

Megértésüket és türelmüket köszönöm!

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Tájékoztató Képviselő-testület alapított
 kitüntető címeiről és díjairól

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendelete és módosításai sza-
bályozzák Kunszentmárton Város Önkormányzata kitüntető díjainak alapítását és az adományozás rendjét. A rendelet célja, hogy 
lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére, akik kimagasló, példamutató tevékeny-
ségükkel érdemeket szereztek a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és 
gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában. A 
Képviselő-testület által alapított kitüntető cím és díj a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. 

Képviselő-testület alapított kitüntető címei és díjai:
Kunszentmárton Város Díszpolgára kitüntetés

PRO URBE Díj és Emlékérem
PRO COMMUNITATE URBIS Emlékérem
Kunszentmárton Város Közművelődési Díj

Kunszentmárton Város Testnevelési és Sport Díj
Kunszentmárton Város Gazdasági Díj

Kunszentmárton Város Közszolgálati Díj

.A javaslatokat február 28-ig kell benyújtani a Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztályra.
Kunszentmárton Város Önkormányzata
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Ica néni 90 esztendős lett

Hürkecz Lászlóné Bencsik 
Ilona, Ica néni január 9-én 
töltötte be a 90. életévét. Ezen 
ünnepélyes alkalomból kö-
szöntötte a születésnapost 
Kunszentmárton Város Ön-
kormányzatának képviseleté-
ben Wenner-Várkonyi Attila 
polgármester, dr. Hoffmann 

Zsolt jegyző és Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna anyakönyvvezető. 
Ica néni szobafestőként dolgozott hosszú évekig, a környéken szerették és tisztelték a munkáját. A sütés fortélyait eltanulva ünnep-
ségekre, lakodalmakra édességet, apró süteményeket készített. 
A születésnapon a családon kívül megjelentek barátok és jó szomszédok. Hosszú évtizedeket éltek boldog házasságban férjével 
egy lányuk egy fiúk és öt unokájuk született.  
A 90 év ellenére a mai napig aktívan éli a mindennapjait. Süt-főz a család apraja-nagyja számára, az udvart csinosítja, a jószágokat 
látja el a ház körül. 

Rendkívül örömteli érzés részese lenni ennek a nagyszerű eseménynek.  
Isten éltesse Ica nénit erőben, egészségben, szerető családja körében!

-hr-

Tisztelt Kunszentmártoniak!

Mint ismeretes, a volt Tűzoltóság épületét a mellette fekvő telekkel együtt évekkel ezelőtt meg-
vásárolta önkormányzatunktól a Dél-alföldi Mosodák Kft. azzal a szándékkal, hogy ott mun-
kahelyteremtő beruházást hoz létre egy üzemi mosoda megépítésével.
Az építkezés elkezdődött, azonban különböző okok miatt megakadt.
Hogy a lakosságot hitelesen tudjuk informálni a helyzettel kapcsolatban, levélben kerestem 
meg a céget, adjon tájékoztatást a beruházásról. Bízom benne, hogy a beruházás a tervek sze-
rint megvalósul, hiszen ez Kunszentmárton érdeke.

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Tisztelt Kunszentmártoniak!

Kunszentmárton Város Önkormányzata nevében hivatalosan feljelentést tettem a Városi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes/
tettesek ellen a Dani Margit Sportcsarnok melletti kültéri kosárlabda pálya rongálásának ügyében.
Egyúttal tájékoztattam a kivitelezést végző cég (Ricsilla Sport Kft.) vezetőjét, illetve az építésvezetőt a fejleményekről.
A burkolat négyzetmétere 17.000, -Ft. Nem lehet tudni még, milyen mértékű a rongálás. Vagy szabálysértésről, vagy garázdaság-
ról lehet szó. Ez később kiderül.
A rendőr kollégák már meg is kezdték olyan 18 év alatti fiatalok kihallgatását, akiknek közük lehet a mélyen elítélendő cselekmény 
végrehajtásában.
A jogszabályok figyelembe vételével tájékoztatni fogom Önöket a nyomozás fejleményéről. A lakosságtól már kaptunk használ-
ható információt, melyet itt szeretnék megköszönni! A várost védő közösségnek van bizony ereje, mellyel megvédhetjük mindazt, 
ami számunkra, itt élők számára fontos.

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Tisztelt Olvasóink!

A kunszentmártoni Csengedi Hímzőkör vezetője Ország László népi iparművész és 
a hímző asszonyok szerepeltek az Életkor című műsorban,  

melyet 2020. január 3-án vetítettek. 

A Magyar Művészeti Akadémia székházában, a VIGADÓ épületében január végén 
megnyílt a „HIMNUSZ - a Magyar nép imái” címmel, az akadémia népművészeti 

tagozatának kiállítása, mely április 5-ig látogatható, ahol a megnyitó pódiummal 
szemben látható a kunszentmártoni „Csengedi hímzésű” katolikus miseruha és 

oltárterítő.

Kunszentmárton igazán büszke lehet.  
Gratulálunk az elért sikerekhez!
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Babaköszöntés a Városházán
Szép hagyomány városunkban, hogy az előző esztendőben született gyermekeket és 
szüleiket ünnepség keretében üdvözöli Kunszentmárton Város Önkormányzata nevé-
ben Wenner-Várkonyi Attila polgármester. 2020. január 18-án ezen különleges esemény 
alkalmából a Városháza Dísztermében kedves gondolatokkal fogadta polgármester úr 
a 2019-ben született babákat. Az előző évben hetven gyermek született városunkban. 
A rendezvényt követően néhány szülő mesélt a kisgyermekkel töltött időszakról, az 
együtt töltött élményekről, a legszebb és legnehezebb pillanatokról is. Tatár Tímea, 
Nagy Anikó, Kurucz Mónika és Bozsikné Kovács Hajnalka a tavalyi évben hozták 
világra első gyermeküket. Első gyermekes édesanyaként mindannyian vágytak már az 
anyaság érzésére. „Vannak nehéz pillanatok, de a kislányunktól kapott szeretet mindent 
elfelejtet. Minden nap egy új kihívás. A gyermekünk fejlődését látni nap, mint nap az 
élet nagy csodája.” – meséli Timi. 
„Hosszú ideje vágytam már, hogy életet adhassak egy gyermeknek. Anyának lenni a 
világ legkülönlegesebb állása. Mindennapi fizetsége, nekünk szülőknek a fiunk mosolya, 
mely kárpótol minden nehézségért.” – összegzi gondolatait Mónika.
Anikó is hasonlóan éli meg kislányával a hétköznapokat. „Anyának lenni a legcsodála-
tosabb érzés, minden fáradtságot megér. Felelősségteljesebbé tette az életem, a priori-
tások átalakultak. Megtanultam segítséget elfogadni. Ez egy örök tanulás.”
Hajnalka elmeséli, hogy lányuk első gyermekként érkezett a családba. „A legcsodála-
tosabb „foglalkozás” a világon, ahol a legcukibb a „főnők”. Nagyon jó érzés anyának 
lenni, hiszen nap, mint nap rengeteg élménnyel lehetek gazdagabb, amit a kislányomtól 
kapok. Mindennap újat mutat Réka, persze vannak már gyermeki csínytevései is, de így 
kerek az anyaság. Egymástól tanulunk ő gyermekként én szülőként. A Babaköszöntőn 
öröm volt látni, hogy 1 év alatt milyen sok kisgyermek született városunkban.  Mi egy 
szép gesztusnak tartjuk ezt az eseményt, örömmel fogadtuk a meghívást, hiszen ezekből 
az apró pillanatokból lesznek az emlékek.”
Gácsiné Kurucz Judit és Kovácsné Szabó Szilvia családjukkal együtt voltak jelen több-

gyermekes édesanyaként az ünnepélyen. Judit és férje két örökmozgó gyermekükkel érkeztek a Babaköszöntőre. „A fiammal és a 
lányommal egy nap sem unalmas. A gyermekek születése teljesen megváltoztatja az ember életét. Az élet már soha nem lesz olyan, 
mint korábban volt. Sokkal jobb lesz. Örömmel jelentünk meg három éve és ebben az évben is. Jó volt látni a sok szülőt, beszélget-
ni, megosztani egymással a pillanatokat. Köszönjük, hogy ismét ott lehettünk.”
A Babaköszöntőt, mint egyedülálló eseményt Wenner-Várkonyi Attila polgármester kezdeményezte. Most 2020-ban és az első 
eseményen is jelen voltak Kovácsné Szabó Szilvia, férjével és édesanyjával. Szilvia az elmúlt években három gyermeknek adott 
életet, a család gyarapodásával egyre fontosabbá vált a mindennapok időbeosztása, szervezése. „Igazán szerencsésnek érzem ma-
gam, mert a férjem mellett az édesanyám is velünk él és segít a három apróságunk körüli teendők ellátásában. Az anyai ösztön az 
a csoda, mely nekünk nőknek megadatott. A legkisebb gyermekem érkezésekor félelmem volt a testvérféltékenység, de a szeretet 
mindent megold. Ma már a nagytesók örömmel veszik ki részüket a legkisebb körüli teendők ellátásában.”
A megkérdezettek boldogan fogadták el az Önkormányzat meghívását a különleges eseményre. Kitűnő kezdeményezésnek és 
örök emléknek tartják, a baba és a szülő számára is. Minden édesanya másként éli meg a gyermek érkezését, más megoldásokkal 
áll helyt a szürke és monoton hétköznapokban. A különbözőségek mellett abban mindannyian egyetértenek, hogy a nehézséget, a 
kialvatlanságot, a fáradtságot egy pillanat alatt feledtetni tudják a bújások, ölelések vagy egy huncut mosoly.

2015-ben egy boldog nagymama unokája érkezésének örömére babazászlót csináltatott és a városnak ajándékozva ma már lehető-
séget biztosít, hogy ne csak a fájdalommal együtt járó fekete zászló, de egy új jövevény érkezésével a babazászló is kihelyezésre 
kerüljön a Városháza épületére. Nem kell tenni mást, csak kérjék a Polgármesteri Hivatalban, és már loboghat is az öröm zászlaja!

A 2019-ben született gyermekeknek, Kunszentmárton Város új polgárainak 
 és szüleiknek is kívánunk nagyon jó egészséget és sok boldogságot. 

-hr-
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„A te kincsed a mi kincsünk”
Erasmus Plus-os program vette kezdetét Kunszentmártonban

Az öregedés, a népesség átlagéletkorának emelkedése világjelenség. Egyre fonto-
sabbá válik, hogy foglalkozzunk az idősek igényeivel. A Kunszentmártoni ÁMK 
Helytörténeti Múzeumnál szeretnénk felkészülni kifejezetten az 55+-os korosz-
tállyal folytatott munkára, bővíteni eddig alkalmazott módszertárunkat.
Ennek okán 2019 márciusában pályáztunk a Tempus Közalapítványnál az Euró-
pai Unió Erasmus+ programjának Partnerségi együttműködések: Innováció és jó 
gyakorlatok cseréje címen kiírt támogatásra. A projekt hivatalos nyelve az angol, 
címe Your Treasure – Our Treasure. Az elnevezés (magyarul: A te kincsed a 
mi kincsünk) a projekt központi gondolatából adódik, miszerint a már említett 
korosztály tagjaiban a közösség számára fontos értékek rejlenek, amelyeket külön-
böző módszerekkel hozunk felszínre.Pályázatunk fő célja, hogy intézményünk 
szakemberei felkészüljenek az idős emberekkel való tudatos és megtervezett 
foglalkozásra, fejlesszük és bővítsük kompetenciáinkat. Távlati célunk, hogy a 
projektben szerzett tapasztalataink alapján olyan új módszertant dolgozzunk ki, 
amellyel célcsoportunk tagjait segíteni tudjuk. Szeretnénk erősíteni önbizalmu-
kat, hogy újra a társadalom értékes tagjainak érezzék magukat, ösztönözni őket 
a tevékenyebb életre, hogy erősítsék a helyi közösséget és arra, hogy a következő 
generációk felé nyitottabbak legyenek. A benyújtott pályázat sikeres elbírálásban 
részesült, melynek eredményeként nemzetközi együttműködés jött létre. A prog-
ramban részt vesz Görögország – Athén, Olaszország – Firenze, Portugália – Oe-

iras és Spanyolország – Granada, valamint Magyarország – Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr. A partnerek 20 hónapon keresztül azon 
dolgoznak majd, hogy egymás jó gyakorlatait teljes körűen megismerjék elméleti és gyakorlati szinten. 
Az első személyes találkozásra 2020. január 24-26. között került sor Kunszentmártonban. A találkozó során a felek képviselői a projekt 
megvalósítását érintő fontos kérdéseket vitatták meg, valamint megismerkedtek a koordinátor intézménnyel (Kunszentmártoni ÁMK 
Helytörténeti Múzeum). A szakemberek legközelebb áprilisban találkoznak Firenzében, ahol kezdetét veszi az első képzés. 
Bízunk a projekt sikerében, abban, hogy tapasztalataink alapján a későbbiekben ki tudunk dolgozni egy olyan módszertant, amely az 
55+-os korosztály tagjai számára hasznos lesz.
A képeket készítette Asztalos Csaba.

Vass-Bathó Beatrix

Kedves Szülők és Gyerekek!

Kunszentmárton Város Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű projekt keretében pályázatot 
nyert a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” címmel. 
A projekt lehetővé teszi, hogy fiatalok számára szabadidős tevékenységeket, foglalko-
zásokat szervezzünk. Ennek köszönhetően létrehoztuk a Tini-Kuckó csapatát, mely 
hétvégenként szeretettel várja a fiatalokat, közös játékokra, előadásokra, kézműves 
foglalkozásra, sporttevékenységekre, túrákra. Az ajtó nyitva áll minden érdeklődő fi-
atal számára, aki szeretné szabadidejét hasznosan eltölteni és szívesen csatlakozna 
csapatunkhoz.

Az alkalmakat a Köztársaság tér 8. szám alatt a földszinti nagyteremben tartjuk minden szombaton 14 órától.
  Tini-Kuckó szakemberek

FELHÍVÁS!
Kedves Kunszentmártoniak!

2019 pönkösdjén szülővárosunkban megnyílt a jubileumi év abból az alkalomból, hogy Kunszentmártonban – 300 évvel ezelőtt, a 
török hódoltság után – sor került a település újraalapítására.
Az ünneplésben és emlékezésben szeretnénk az Önök segítségét is kérni. Szeretnénk 2020 májusában – a jubileumi év egyik 
záróeseményeként – elszármazott találkozót rendezni, ami lehetőséget ad a hazalátogatásra és a találkozásra. Ezt szeretnénk a 
helybéliekkel együtt megülni.
Kérjük a Kunszentmártoniak segítségét abban, hogy elköltözött családtagjaiknak, rokonaiknak jelenlegi címét, elérhetőségét (lak-
cím, e-mail cím, telefonszám, facebook oldal) juttassák el a Szent Márton Alapítvány által működtetett Szent Márton Látogató-
központba (a Plébánia épületében) nyitvatartási időben: reggel 8.00 óra és du. 14.00 óra között személyesen vagy az alapítvány 
facebook oldalára privát üzenetben 2020. március 15-ig. A meghívókat ezt követően tudjuk az elszármazottaknak elküldeni. 

 Előre is köszönjük nagylelkű segítő munkájukat. Ünnepeljünk együtt! 

Tisztelettel: Séra Erzsébet, a  Szent Márton Alapítvány kuratóriumának elnöke
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„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”
Mi és a világ – KÉSZ-esték

Január közepén  három  keresztény felekezet tagjai találkoztak a Szent Márton Plébánián. Forgó Miklós plébános úr - mint há-
zigazda - más elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen. A katolikusokat dr. Gruber László szentesi plébános képviselte, ugyancsak 
Szentesről érkezett az evangélikus lelkész, Veres-Ravai Réka tiszteletes asszony, a református egyház képviseletében Muzsik 
Tamás Tiszakürt-Tiszaföldvár református gyülekezetének lelkésze volt jelen. A találkozónak  három aktualitása volt: a rákövet-
kező ökumenikus imahét a keresztények egységéért, a Budapesten szeptemberben sorra kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus és a Magyar Evangélikus Egyház által a világtalálkozóval összhangban  meghirdetett úrvacsora éve.
  Szent Pál mondja: a test ugyan egy, de sok tagja van. Ahogy a test tagjai egymásra vannak utalva, úgy nekünk is egymást segítve 
kell élnünk  Krisztus követésében. A szentáldozás és az úrvacsora vizsgálata során a különbségek mellett nagyobb hangsúlyt kell 
kapnia a közös lelkületnek, amivel magunkhoz vesszük, hiszen mindannyian Krisztussal akarunk találkozni általuk. A végső 
számonkéréskor pedig tetteink alapján ítéltetünk meg..
   Rég volt ilyen oldott, őszinte és nyitott alkalom a KÉSZ-esték sorában, amikor előadók és a hallgatóság is nyíltan beszélt, nem 
a különbségeket hangsúlyozva, hanem azt keresve, ami összeköt . Megerősített bennünket, hogy nem reménytelen a keresztények 
egysége. Ahogy azt valaki a közönség soraiból megfogalmazta: 
„Az alkalom végére azt éreztem, hogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy ez a százfelé szakadt kereszténység közös nevezőre 
jusson egy szép napon. Ezek a példaszerű barátságok lelkészek és papok között nagyon örvendetes és biztató dolgok. 
Hála Istennek!”

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus három eseményére várjuk a jelentkezéseket:
szeptember 13. nyitó szentmise a Puskás Ferenc Stadionban,
szeptember 19. szentmise a Kossuth téren, után fáklyás körmenet a Hősök terére,
szeptember 20. záró szentmise a Hősök terén.

Az előzetes regisztráció miatt február 28-ig lehet jelentkezni a Látogatóközpontban. 
Kellő számú jelentkező esetén szervezetten veszünk részt az alkalmakon.

Tóthné Barna Mária

Közösségi szociális csoportszolgáltatás

A Magyar Vöröskereszt Jász-Nagy-Szolnok Megyei Szervezete közösségi szolgáltatást is nyújt különböző célcsoportok számára, 
melyben a Vöröskereszt kunszentmártoni szervezete is részt vállal a Reménysugár Közösségi Ellátó Szolgálatával. Jelenlegi tagok 
száma 28 fő. Csoportfoglalkozásokat szervez, valamint részt veszt a város közösségi életében. A csoportszolgáltatásnak meghatá-
rozott célcsoportja van és a tagok létszáma is behatárolt. 

A szolgáltatásokról:

Ingyenes  és  önkéntes  ellátás,  szolgáltatás (18  éves kortól) irodáinkban, vagy saját  otthonában,  a   lakókörnyezetében.
A szolgáltatást   szakképzett   közösségi  koordinátor és  gondozók  végzik, munkánkat  a  pszichiáter   szakorvosok  és  addikto-
lógus  segíti.

Célunk: elsősorban  a  gondozott  otthonában  és  lakókörnyezetében  segítséget  nyújtani, az  alábbiakban:

- személyes  célok  meghatározásának  segítése
- meglévő  készségek  és  képességek  megtartása
- problémamegoldó  beszélgetések
- szociális  és  egészségügyi  ellátáshoz  való  hozzájutás  segítése
- tájékoztatás  a  betegséggel  kapcsolatos  tudnivalókról, az  ahhoz való  alkalmazkodás  és  kezelés  teendőiről,
- egészségi  és  pszichés  állapotának  javítása
- az  önellátásra  való  képesség  javítása  és  fenntartása
- szabadidő  szervezett  eltöltése  
- tanácsadás, információnyújtás  az  egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi  ellátások  és  szolgáltatások, valamint a  foglalkoz-
tatási, oktatási, lakhatási  lehetőségek  igénybevételéről.

Az  igénylést  telefonon, személyes  megkereséssel  vagy  levélben  lehet  jelezni  szolgálatunknak.

Munkatársunk – előzetes  egyeztetés  után – személyesen  keresi  fel  a  szolgáltatás  iránt  érdeklődőt.

Elérhetőség: Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 0670/933-84-68

a kunszentmártoni Vöröskereszt
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Pénz a
jövődhöz

EGYENES ÚT A
MILLIÓKHOZ

www.penzajovodhoz.hu

4,5 MILLIÓ FT
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ

TÁMOGATÁS
30 ÉV ALATTI

INDULÓ
KISVÁLLALKOZÓKNAK!

FIGYELEM!

JOGI TIPPEK

Száz forintnak ötven a fele, de mi a helyzet a régi 
tízezresekkel…?!

Sokan tudnak már róla, de nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy a készpénzforgalomból a régi 
tízezres bankjegyeket 2019. december 31. napjával 
kivonták. 
 
Tapasztalatom szerint majdnem egy hónap eltelté-
vel még mindig kerülnek elő például adásvételnél a 
pénztárcákból ilyen, régi típusú bankjegyek, ame-
lyeket azonban törvényes fizetőeszközként a gaz-
dasági forgalomban már nem lehet használni. 

Mindez azt jelenti, hogy pénz fizetésére irányuló 
kötelezettség a piaci forgalomban a 2014 előtti tíz-
ezres bankjeggyel már nem teljesíthető. A Magyar 
Nemzeti Bank ezen intézkedésével a tavalyi év vé-
gére befejeződött a forint bankjegyek korszerűsíté-
sét célzó, 2014-ben kezdődött cserefolyamat. 

Fontos tudni, hogy a bevonási határnapig be 
nem cserélt bankjegyek nem veszítik el értékü-
ket, mert minden bank- és postafiókban három 
évig, a jegybankban pedig húsz évig díjmente-
sen beválthatók – azonos címletű ¬– törvényes 

fizetőeszközre.

A képek forrása:  
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozleme-
nyek/2019-evi-sajtokozlemenyek/lezarul-a-fo-

rint-bankjegyek-csereje-ev-vegen-az-mnb-bevon-
ja-a-regi-10-000-forintos-bankjegyeket-is

Dr. Balla Anita ügyvéd
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Békésszentandrás Kupa
Színvonalas évzáró 9 fordulós rapid sakkversenyt 
rendeztek decemberben Békésszentandráson a 
művelődési házban, melynek fővédnöke Sinka 
Imre polgármester volt. A versenyen tizenegy 
kettőezer élőpont feletti sakkozó mellett még har-
minchatan ültek asztalhoz a sakktáblák mögé. A 
KuTE sakkcsapatából hatan vettek részt és Bíró 
István 5,5 ponttal a 9-14.helyen végzett. Csipai 
Levente és Radics László is 5 pontot gyűjtött, így 
a 15-21.helyen zárták a versenyt. Fulajtár István 
4, Ambruzs Sándor 3,5 és Cseleszki Gábor 3 
ponttal hét versenyzőt előztek meg. A győzelmet 
Udvardi Zalán  az NB I-es Makó versenyzője 
szerezte meg 8 ponttal.

Pálinkás Ferenc

Udvardi Zalán a győztes és Bíró István a  
KuTE legeredményesebb sakkozója.

Labdarúgás

Tavaszi rajt télen !

Már februárban megkezdődik a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. Február 22-én lépnek pályára a csapatok, 
remélhetőleg alkalmasak lesznek a játékra a játékterek. A KuTE 34 ponttal az élről várja a folytatást, de Martfű is 34 ponttal kö-
veti. Csépa, Tiszagyenda és Rákóczifalva pedig 28-28 pontos. Érdekes, izgalmas lehet a tavaszi idény!

Február 22. szombat    14,30   Tiszaszentimre - KuTE
Február 29. szombat    14,30   KuTE - Jászapáti

Március   7. szombat    15,00   Tiszagyenda - KuTE
Március 14. szombat    15,00   KuTE  -Martfű

Március 21. szombat    15,30   Cserkeszőlő - KuTE
Március 28. szombat    15,30   KuTE - Tiszajenő
Április   4.    szombat    16,00   Túrkeve - KuTE

Április  11.   szombat    16,00    KuTE - Abádszalók
Április  19.   vasárnap   16,30   Jászszentandrás-KuTE

Április  25.   szombat    16,30    KuTE - Szászberek
Május   2.    szombat    17,00    Rákóczifalva - KuTE

Május   9 - 10.  -- KuTE--- szabadnapos---
Május  16.   szombat    17,00    KuTE - Cibakháza

Május  23.   szombat    17,00   Jászboldogháza-KuTE
Május  31.   vasárnap   17,00    KuTE - Csépa

Hajrá KuTE !!!

Pálinkás Ferenc

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 2020. évi lapszámait!  

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!
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Elhunytak
Varga Józsefné Benke Erzsébet 80 éves
Győri Ferencné Nyilas Mária 85 éves

Katona Péterné Tóth Ilona 77 éves
Baricza Jánosné Bodor Klára 86 éves
Gyóllai Mártonné Tóth Mária 79 éves
Kakuk Józsefné Holló Margit 83 éves

Lengyel Mátyásné Kovács Magdolna 83 éves
Soós Pál 94 éves

Bácsalmásiné Molnár Mónika 39 éves
Langer Miklósné 86 éves

Jakab Jánosné Pásztor Jolán 84 éves
(volt szelevényi, utóbb kunszentmártoni lakos)

Onódi János 61 éves
Gulyás Pál 82 éves

Katona Jánosné Tóth Mária 83 éves
Radics Antalné Gácsi Ilona 83 éves

Házasságkötés
Csongrádi Fatime Gyöngyi és Gácsi Béla

Vaskó Viktória és Bozsik Csaba

 
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

MUNKALEHETŐSÉG
Kunszentmárton és környékére  

(Csépa, Tiszaug, Tiszasas, Cserkeszőlő) 
„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező  

gépkocsivezetőt keresünk, 20 fős kisbuszra.
Érdeklődni: 06-20/915-89-55

APRÓHIRDETÉS
Továbbra is vállalok általános kőműves munkát 

 Kunszentmártonban. Várom régi és új megrendelőimet!
Keressenek bizalommal!

Széles István, Tel. szám: 0620/572-86-87

MEGEMLÉKEZÉS
Palatinusz Istvánné és férje, Palatinusz István  

születésnapjára és házassági évfordulójára  
emlékezik lánya és családja. 

„Szüleim emlékére

Az életem Nektek köszönhetem,
Hogy felnőttem s ott voltam köztetek.

Oly sok szép évet együtt éltünk át, 
De most már rám tört a rút magány,

Elmentetek tőlem örökre már,
Nem látom többé se Anyám, se Apám,
Angyalok vigyáznak most már rám,

Hisz azok lettetek
Édesanyám, Édesapám.”

Köszönetnyilvánítás
„Szemed lecsukódott, elnémult az ajkad,

kedves, huncut mosolyt nem látunk már rajtad.
Sírod mellett némán, megdöbbenve állunk,

tudjuk már, hogy nem jössz, mégis visszavárunk.”

Szeretettel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik drága szeret-
tünk, id. Pintér Mihály búcsúztatásán részt vettek, utolsó útján 
végső nyugvóhelyére elkísérték, sírjára a kegyelet, a hála és az 
együttérzés megemlékező virágait helyezték el. 

LEGYEN BÉKÉS NYUGODALMA ÉS  
CSENDES PIHENÉSE!

a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Az út porát elviszi a szél,

de akit szerettünk, örökké él.
Küzdöttél, de már nem lehet,
átölel a csend és a szeretet.”

Tisztelettel megköszönjük az együttérzésüket a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik eljöttek 
GYÓLLAI MÁRTONNÉ búcsúztatására, imát mondtak érte, és 
koszorúikkal, virágaikkal a család gyászában osztoztak. 

Nyugodjon békességben!
Sógornője, keresztfia Misi és családja
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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!” 

  BARNA KÁLMÁN MÁRTON
halálának 6. évfordulójára  

emlékezünk

„Csak az évek múlnak, feledni nem 
lehet, hogy fiatalon kettétört életed.
Temető csendje ad neked nyugalmat, 
szívünk bánata örökre megmarad. 

Vidám arcod nem látjuk többé,  
de drága emléked  

szívünkben él örökké.”

szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Abán István halálának 2. évfordulóján

„Te a jóságodat két marokkal mérted, önzetlenül adtál rossznak  
és a jónak. Mindig egy célod volt, a családodért élni. 

Ezt a halál tudta csak széttépni. Elvesztettem azt, akit annyira 
 szerettem, jókedvem, nyugalmam vele eltemettem. Üres már a 

lakás, nincs ki haza várjon, ezért sem jön éjjel szememre álom.” 
Szerető feleséged

„Akinek megadatott a képesség az alkotásra,  
annak megadatott a képesség a halhatatlanságra”  

/Csontváry KosztkaTivadar/

 „Egy éve még nagy szeretettel és lelkesedéssel készültünk Balogh Gyula 
Munkácsy Mihály-díjas festőművész kiállítására a Patay László Városi Kép-
tárban. Ma, ahogy illik felvette ezüstösen szürke ünneplőjét a természet, és 
utolsó útjára kísértük a monori katolikus temetőbe. Mindannyian gazdagab-
bak lettünk általa. Nyugodjék békében.”                 Fodor Piroska -  Január 3.

 
Miért is jelenik meg e rövid tájékoztatás?  

Azért, mert Balogh Gyula Munkácsy Mihály-díjas festő nekem s még né-
hány embernek kedves ismerősünk. Mi köze Kunszentmártonhoz? 1990-es évek elején Nagy Ferenc plébános meghívására egy 
festőművész csapat érkezett plébániánkra, hogy a már megfakult s egy sajnálatos belövés kapcsán megrongálódott és hiányossá 
vált Szent Mártont a koldussal ábrázoló mennyezeti képet s a többi gyönyörű jelenetet ábrázoló falfestményt restauráltassa. Ekkor 
ismerhettük meg Balogh Gyulát. Az ő kimagasló szaktudása látható ma is a templomunk mennyezetének mindhárom nagyméretű 
sekkóját szemlélve. Az eredeti festmények után, melyeket Muhits Sándor budapesti festő és iparművész készített, Balogh Gyula 
festőművész és társai hozták helyre, így  eredeti szépségükben láthatók mai is, immár 30 éve. Fontosnak tartom, hogy Kunszent-
mártonban is megemlékezzünk róla, aki ebben az évben lenne 70 éves. Mi is őrizzük meg emlékét .      

Laurinyecz Pál

„Amit Isten egybekötött...”
 

Február hónapban nagyon fontos dologról emlékezünk meg, mi keresztények s akik hozzánk hasonlóan a házasságot az egyik 
legkomolyabb „intézménynek” tartják. A Házasság Hetére utalok, amikor egyházunkban sok-sok szép és figyelemreméltó ren-

dezvénnyel hívják fel a figyelmet a férfi és a nő szent szövetségére, s az ebből a kapcsolatból születő gyermekekre. Mert gyermek 
csak a két másnemű személy kapcsolatából születhet (minden más híresztelés ellenére)! A Katolikus Egyházban éppen ezért 

SZENTSÉG a szeretetben megélt házasság, mert ebben a kapcsolatban lehetséges a gyermekek harmonikus lelki, testi fejlődé-
se! Minden Isten előtt megkötött házasságkötéskör elhangzik az Szentírás szava: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el 
ne válassza.” (Máté ev. 19. fej.6/b.) A világban nagy erővel harsogják a fülünkbe, fejünkbe, hogy két nő, ill. két férfi kapcsolata 
ugyanolyan rangú, mint egy nő és egy férfi szövetsége. Ha így lenne, akkor mi most itt lennénk, vagy csak az állatok élnének? 

Szerintem egyhangú erre a válaszunk! Tehát ki kell állnunk amellett, hogy a rendetlen észjárás nem viszi előbbre a világot, mert 
a REND Istentől való, a rendetlenség pedig a gonosztól, a hazugság atyjától (Jn. ev. 8. fej.)! Mindenki, aki felelősséggel tud gon-
dolkodni a jövőről, az egyetérthet ezzel a felfogással. Nem azért kötöttünk házasságot Isten előtt, hogy csak jól érezzük magun-

kat kettesben, hanem az Isten elképzelése alapján:  
„Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet,” (Mózes 1. könyve 9. f.)   

Mert ez a HÁZASSÁG, a nő és a férfi életszövetségének lényege!                                  
Laurinyecz Pál

Egyházi hírek
Excellenciás és Főtisztelendő dr. Kiss-Rigó László, a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye püspöke jóváhagyta Forgó Miklós 
plébániai kormányzó úr által felterjesztett javaslatot, így meg-
alakult a Szent Márton Plébánián az egyházközségi tanácsadó 
testület. Elnöke Forgó Miklós, világi elnöke Laurinyecz Pál. 
Tagjai: Herczeg Mártonné, Imrei István, Kiss László, Kovács 
Etel, Kovács Tibor, Lénárd Jánosné, Szabóné dr. Horváth Ilo-
na, Tóthné Barna Mária, Varga András, Vincze János. Tisz-
teletbeli elnöknek egyhangúlag Józsa László tanár urat válasz-
tották meg. 
A temetők üzemeltetésével az Egyházmegye korábban a Szent 
Gellért Egyházi Kegyelet Kft-t bízta meg, így a püspökséggel 
együttműködve kísérelhető meg a felmerülő problémák orvoslása.  
A Kft elérhetőségei: 

Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft, 
6722 Szeged, Szentháromság utca 19. 

Jároli Jenő telefonszám: +3620/262 4077 
Elektronikus cím: szentgellertkegyelet@gmail.com

Bízunk a helyzet mielőbbi rendezésében.




