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Szalagavató ünnepély a Dani Margit Sportcsarnokban - részletek a 2-3.oldalon

„Ellentétek” Rajziskolai télbúcsúztató - beszámoló a 15. oldalon

X. Szentmártoni Nyílt Dartsverseny
 cikk a 13.oldalon

Jótékonysági bál az óvodáért  
beszámoló a 9. oldalon
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SZALAGAVATÓ 2020

Szigeti Éva tanárnő és a  
12.K szakgimnáziumi osztály

Márkusné Tóth Erzsébet tanárnő és a  
3/11. szakiskolai osztály

Pintér Edit tanárnő és a 
 KK13. osztály osztály

Molnár Ferencné tanárnő és  
a technikus osztály

Dr. Právetzné Vincze Judit tanárnő és a 
 Szakképzési Híd program keretében működő osztály

Lengyel János igazgató szalagot tűz fel
Szigeti Éva osztályfőnöknek



Kunszentmártoni Hír-LapXXI. évf. 2. szám 3

SZALAGAVATÓ 2020

A Szalagavató a ballagás mellett minden középiskolás életében az egyik legünnepélyesebb esemény. Még nincs vége a 
középfokú tanulmányoknak, de már csak kevés van hátra.
Iskolánkban az idén 5 osztály ünnepelhetett ezen a napon. A Szalagtűző ünnepségre 2020. február 7-én került sor a 
Dani Margit Sportcsarnokban, ahová több, mint 300 vendéget vártunk.
Ünnepeltjeink:
Első ízben végez iskolánkban szakgimnáziumi képzést követően technikus osztály, osztályfőnökük Molnár Ferencné 
tanárnő. Diákjaink turisztikai szervező és értékesítő, valamint CAD-CAM informatikus technikusi oklevelet kapnak 
tanulmányaik végén.
Ezt a két szakmát tanulják végzős szakgimnáziumi tanulóink, akik közül többeket várunk vissza ebbe a képzési formá-
ba az érettségi vizsga letétele után, osztályfőnökük Szigeti Éva tanárnő.
Évek óta készítjük fel OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező tanítványainkat az érettségi vizsgára is. Ők a szakmai bizo-
nyítvány megszerzése után még két évet nálunk töltenek ebből a célból, osztályfőnökük Pintér Edit tanárnő.
Ebben a tanévben két szakmában szereztek OKJ-s bizonyítványt diákjaink, eladókat, valamint épület- és szerkezetlaka-
tosokat vizsgáztatunk a tanév végén, az ő osztályfőnökük Márkusné Tóth Erzsébet tanárnő.
Az egyik utolsó olyan osztályt bocsátjuk útjára az idén, akik a Szakképzési Hídprogram keretében eladó szakmában 
rész-szakképesítést szereznek, az osztályfőnökük Dr. Právetzné Vincze Judit tanárnő.
A szalagok feltűzése után a hagyományoknak megfelelően nyitótánccal ünnepeltek a végzősök. Ebben a tanévben 
látványos bécsi keringőt mutattak be, amelyet Lengyel Zoltán társastánc-pedagógus tanított be, ezúton is köszönjük a 
munkáját!
Az este jó hangulatát csak fokozta a zeneiskola tanárainak bemutatója, akik a táncosok érkezéséig szórakoztatták a kö-
zönséget. A rendezvény immár hagyományosan vacsorával zárult, ahol a családok könnyed beszélgetés mellett tehették 
emlékezetessé gyermekeik számára a Szalagavatót!
Ezúton is szeretnénk gratulálni végzőseinknek, és szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden segítőnek, akik 
lehetővé tették, hogy a rendezvény sikeresen záruljon!

Pintér Edit

A bécsi keringő néhány pillanata
A táncot betanította Lengyel Zoltán társastánc-pedagógus
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A Képviselő-testületi ülésről jelentjük

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testülete és Csé-
pa Község Önkormányzat képviselő-testülete együttes ülését tartotta 
2020. január 30. napján. Az ülésen egyhangúlag elfogadták a Kun-
szentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége 
2019. évi költségvetése. 
Pintér Csaba Csépa polgármestere megköszönte az eddigi munkát. 
„2013. március 1-je óta működünk közös hivatalként. Országos szin-
ten is példaértékűnek tartom az önkormányzatok közti munkát és se-
gítséget. A munkatársaimmal a 2020-as esztendőben is ezen fogunk 
dolgozni.”

Az együttes ülést követően Kunszentmárton Város Önkormányzata 
képviselő-testülete tovább folytatta az előterjesztések megtárgyalá-
sát.  
Sor került a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sára. Bővült a jövedelmi viszonyra tekintettel az alanyi mentességre 
jogosult adóalanyok köre.
Az az adóalany, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor az 50 000,-Ft-ot, 
továbbá, aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem 
benyújtásakor a 70 000,-Ft-ot, mentességet kap. 

Mentesül az adó tárgyévi megfizetése alól kizárólag egy ingatlan vonatkozásában az a polgárőr, aki a kunszentmártoni Városi 
Polgárőr Egyesületben (a továbbiakban: Egyesület), a tárgyévet megelőző évben 120 órát meghaladó közszolgálatot teljesített. A 
feltételek meglétéről az Egyesület elnöke írásos nyilatkozatot tesz az adóhatóságnak.

A testület a 151/2018.(V.31.) határozatával a 2018. évi céltartalék terhére benyújtott igényekről döntött, hogy Kunszentmárton új-
ratelepítésének 300 éves évfordulójára szervezendő ünnepségsorozat 2018, 2019 és 2020 évi kiadásaira 6.000.000 Ft céltartalékot 
elkülönített. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 33948/2019 számú támogatói okiratával 4.000.000 Ft támogatásban részesíti 
Kunszentmárton Város Önkormányzatát Kunszentmárton újraalapításának 300. évfordulója alkalmából a jubileumi év prog-
ramjainak megvalósításához. A támogatás összege 2019.12.16-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. 
Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszönetét fejezte ki Dr. Barna Gábor professzor úrnak, akinek hathatós közbenjárására 
részesült támogatásban a város. 

Ezt követően döntött a testület a Dél-alföldi Mosodák Kft. kérelméről. Pályázati eljárás eredményeként Kunszentmárton Város 
Önkormányzata 2015. december 17. napján kelt adásvételi szerződéssel értékesítette a kunszentmártoni 2203 helyrajzi számú 
591 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű és a kunszentmártoni 2204/1 helyrajzi számú 636 m2 
alapterületű, kivett udvar és középület megnevezésű ingatlanokat összesen bruttó 5.350 000.-Ft vételár megfizetése ellenében a 
Dél-alföldi Mosodák Kft. vevő részére. A pályázat kiírása során az Önkormányzat hangsúlyt fektetett az értékesítéshez kapcsoló-
dó munkahelyteremtésre, erre tekintettel a pályázati kiírásban rögzítette, ha a kft. az adásvételi szerződés aláírását követő három 
éven belül nem szerez az ingatlanokon felépített üzemre jogerős használatba vételi engedélyt, és azt nem mutatja be abban az 
esetben az ingatlanok vételára a nyertes ajánlati ár 150%-ára módosul. A január 30-án tartott testületi ülésen az a döntés született, 
hogy amennyiben a kft. az ingatlanokon felépített üzemre jogerős használatba vételi engedélyt legkésőbb 2021. december 31. 
napjáig nem szerzi meg, abban az esetben köteles a szerződés szerinti 2.675.000.- forint, azaz kétmillió-hatszázhetvenötezer forint 
késedelmi árat megfizetni. 

Az elmúlt évekhez hasonló ebben az évben is pályázik Kunszentmárton Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázatra. 

A képviselő-testület egyeztetett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotáról. A tájékoztató anyagból kiderül, hogy Kunszent-
márton város belterületén összesen 15 db helyszínen (Juhász Gyula utca; Széchenyi lakótelep - Vásártér; Széchenyi lakótelep 
- ABC; Bémer László utca; Hunyadi utca - Árpád körút; Szirom János utca; Erdőtér; Batthyányi utca; Köttön utca; Csongrádi 
utca - ABC; Csongrádi utca - Epreskert; Csongrádi utca - Nagy Lajos király utca; Csenged; Istvánháza településrész; Kungyalu 
településrész) van a lakosoknak lehetősége közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényekben hulladékot elhelyezni. 
Rendszeres és folyamatosan visszatérő problémát okoz a hulladékgyűjtő szigetek folyamatos telítettsége és az edényzetek mellett 
a lakosok által elhelyezett szelektíven gyűjtött, illetve kommunális hulladékok elhelyezése, amely vegyesen tartalmaz háztartási 
hulladékot és veszélyes hulladékot is. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban alvállalkozóként közreműködő és a hulladékle-
rakó telepet üzemeltető INNO-SZOLNOK Nonprofit Kft. felé rendszeresen jeleztük és jelezzük a telítettség miatti problémát. Az 
INNO-SZOLNOK Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a szelektív hulladékokat a hulladékgyűjtő edényzeteket teltségük esetén 
szállítják el. Sűrűbb összegyűjtése a hulladékoknak nem gazdaságos, mivel Kunszentmártonnal együtt ugyanazon időben 14 tele-
pülésen gyűjtenek össze szelektív hulladékot. Nyári időszakban gyakoribb az edények ürítése. 



Kunszentmártoni Hír-LapXXI. évf. 2. szám 5

A hatályos jogszabályok szerint közterületen illetéktelenül elhelyezett hulladék 
vonatkozásában szabálysértési eljárás keretében lehet szankciót alkalmazni, 
azonban az eljárás csak akkor eredményes, ha bizonyítható, hogy ki helyezte el 
a települési hulladékot. Veszélyes hulladék illegális elhelyezése már büntetőjo-
gi kategóriába tartozó cselekmény. Az elkövető kilétének bizonyíthatatlansága 
miatt az edényzetek környékének megtisztításáról a Városgondnokság, mint 
közterület-kezelő rendszeresen gondoskodik. A közterületen felelhető hulla-
dék folyamatos eltakarítása, elszállítása jelentős anyagi terhet ró az intézmény 
költségvetésére. A szelektív hulladékgyűjtés és a környezetünk tisztaságának 
megóvása érdekében az utóbbi évben szórólap formájában tájékoztató anyagot 
juttatunk el minden háztartáshoz. Idén januárban a szolgáltatóval együttmű-
ködve a házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtésről készült szóróanyag, 
mely remélhetően már minden háztartásba eljutott. 
A szelektív hulladékgyűjtők környezetének védelme érdekében megoldást je-
lenthet a vadkamera elhelyezése. A kamera alkalmas nagyfelbontású fénykép 

vagy video készítésére. Mozgásérzékelővel ellátott, éjszakai felvételre képes. 
A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta és minden erejével igyekszik megoldást találni a problémára. 

A képviselő-testület 2020. február 13-án elfogadta Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését. A rende-
let előkészítése már hónapok óta tartott. A véleményeket, javaslatokat széles körben több alkalommal is megvitatták. Jauernik 
István, a Pénzügyi és Gazdasági elnöke elmondta a szakbizottság véleményét a rendelettervezettel kapcsolatban, melyet egyhan-
gú szavazattal javasol a bizottság elfogadásra. „Az önkormányzatok gazdálkodásának feltételrendszere  lényegesen nem tér el 
2020-ban a múlt évitől. Kunszentmárton város gazdálkodásában viszont lényeges és sajnos negatív változással kell számolnunk. 
Ennek oka, hogy az M44 autóút építése városunk határában gyakorlatilag befejeződött, így az iparűzési adó bevételünk nagyon 
jelentősen, várhatóan 74 millió forinttal csökken 2019-hez képest. A helyzetünket tovább rontja, hogy az adóerő-képességünk (a 
számítási szabály miatt) az idén és még 2021-ben is tovább nő, ami az állami támogatások további csökkentését eredményezi. A be-
terjesztett javaslat nagyon helyesen a megváltozott pénzügyi helyzethez igazítja a kiadási előirányzatokat és nem számol az előző 
évi pénz maradványok, illetve hitel felhasználásával. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kiadási előirányzatokat, nem egységesen de, 
mintegy 10%-kal csökkenteni kell, mindezt, úgy hogy dolgozói létszám csökkentésre nem kerül sor .
A bevételei előirányzatok megalapozottak, azok nincsenek túl feszítve, törekedni kell    azok túlteljesítésére intézményi szinten is 
ami javíthatja év közi helyzetünket. A kiadási előirányzatok dologi oldala nagyon szűkös, több eddig megszokott kiadásra nem 
nyújt fedezetet, ez esetenként a megszokott színvonal csökkenését is eredményezheti. A személyi kiadások előirányzata tartalmazza 
a kötelező emelések fedezetét és mintegy 40 millió Ft-ot, amely az elmúlt évivel azonos mértékű  munkáltatói döntésű béremelést 
tesz lehetővé az év végéig. A bizottság ajánlja a testületnek az önkormányzati létszámgazdálkodás felülvizsgálatát és azt, hogy 
amíg ez meg nem történik addig rendeljen el „létszámstopot”, konkrétan a megüresedett álláshelyek betöltését képviselő-testületi 
jóváhagyáshoz kösse.
A költségvetés kockázatait vizsgálva működési oldalon  a szokásos kockázattal kell számolni ami a helyi adó előlegek és a tényle-
ges adó kötelezettségek különbözőségéből adódik. Fejlesztési oldalon viszont a korábbiaknál nagyobb kockázattal kell számolni, 
egyrészt a kintlévőségek – adótartozás és a X&W kft. tartozás - behajtásának nagyfokú bizonytalansága, másrészt az eldöntött és 
a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez szükséges forrás nagyság bizonytalansága miatt. Éppen ezért a bizottság az indok-
lásban szereplő prioritási sorrenddel nem ért egyet, a 70 millió Ft. fejlesztési céltartalék a felsoroltak csak kis részére nyújthat 
fedezetet. Költségvetési rendeletben ezen fejlesztési elképzelések nincsenek nevesítve, de az indoklásban is  külön kell választani 
a 2020 évi előirányzattal alátámasztott fejlesztéseket és a hosszútávú elképzeléseket. Az általános tartalék kedvező esetben elég 
lehet az előre nem látható kiadásokra, illetve az esetleges bevételi kiesésekre.”
Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a korábban már elfogadott tiszteletdíjak módosításra ke-
rültek. A képviselő havi bruttó tiszteletdíja (alapdíj) 50.000 Ft-ról 48.000 Ft-ra módosult, míg a bizottsági elnök havi bruttó 
tiszteletdíja (több bizottsági tagság esetén is) 95.000 Ft-ról 92.000 Ft-ra csökkent. Módosult dr. Szabó Péter és Szabó Zoltán 
alpolgármesterek tiszteletdíja 2020. március 1-től. A 2019. október 24-én elfogadott 190.000 Ft 180.000 Ft-ra módosult, míg az 
alpolgármesterek költségtérítése 28.500 Ft-ról 27.000 Ft-ra változott.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 3. melléklet II.2. c) 
pontja alapján a régi Körös-híd felújítására és a II.3. pontja alapján az önkormányzati tulajdonú Széchényi lakótelepi iskolában 
főzőkonyha fejlesztésére. A képviselő-testület a főbb fejlesztési irányokat meghatározta, melyeket a költségvetés függvényében 
meg kíván valósítani. A fejlesztési irányok sorrendiség nélkül: Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása, 
Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése, Dani Margit Sportcsarnok tetőfelújítása, Mátyás király úti tornaterem 
felújítása, Szökőkút felújítása, Epreskerti óvoda épületének felújítása, Széchenyi ltp-i óvoda épületének felújítása, Régi Körös 
híd felújítása, Szociális Ellátási Központ Rákóczi utcai épületének tető felújítása, Köztársaság tér 8. épület homlokzat felújítá-
sa, Közvilágítás fejlesztése (Istvánháza, Radics utca-körforgó), Köttön utcai Idősek Otthona tető felújítás, Köttön utcai Idősek 
Otthona fejlesztése, Dani Margit Sportcsarnok mögötti közvilágítás.
A városi rendezvények tartalmasabb és színvonalasabb megrendezése érdekében a rendezvénykeret előirányzata 5.400.000 Ft-tal 
növekedett.  
Az egyeztetéseket követően egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. évi költ-
ségvetését.                  

Herczeg Renáta
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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

Járdák újulnak meg  
pályázati pénzből

Önkormányzatunk pályáza-
tot nyújtott be a Magyarország 
2019. évi központi költségveté-
séről szóló 2018. évi L. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására elnevezésű 
pályázati kiírásra. Támoga-

tási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült. 14.038.142,-Ft támogatást kaptunk, melyhez a pályázati kiírásnak megfelelően 
7.559.000,-Ft önerőt vállaltunk. A projekt keretében a Kossuth Lajos út jobb oldalán a Köztársaság tér és Alkotmány utcák közötti 
szakaszon (99,6 méter hosszban), valamint a Deák Ferenc úton (a Kossuth Lajos utcai járdához kapcsolódva, 50,2 méter hosszban a 
Kormányablak épületéig) a meglévő, rossz – itt-ott balesetveszélyt okozó - állapotban lévő aszfaltburkolat teljes elbontásával térkő 
burkolat kiépítése valósul meg, természetesen az „akna fedlapok” szintbehelyezésével, a csapadékvíz elvezetés műszaki megoldá-
sának megvalósításával. Így a Városháza környéke esztétikumában és funkcionalitásában is megújul.
A közlekedés némi nehézséget okoz majd, ezért mindent megteszünk, hogy a kivitelezési munkálatok minél rövidebb ideig tartsa-
nak. Ehhez kérem szíves türelmüket!

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

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. március 23.

Kunszentmárton online

Az Önkormányzat 2020-ban elindította a testületi ülések online közvetítését. Továbbá a Körös TV műsorait eddig a helyi ká-
belhálózatokon tekinthettétek meg, de mostantól a létrehozott youtube csatornára feltöltjük a Körös TV elkészült adásait is. 
Iratkozz fel a csatornára, ha ezen a felületen szeretnéd megtekinteni az adásokat! A csatorna neve: Kunszentmárton online.

Szabó Zoltán - alpolgármester
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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

Wenner-Várkonyi Attila 
 polgármester fogadóórái:
 minden hónap első hetében  

dr. Szabó Péter és Szabó Zoltán 
 alpolgármesterek fogadóórái:

minden hónapban egyeztetett időpontban

Kulákok és budapesti kitelepítettek

2021 nyarán lesz 70. évfordulója annak, hogy a kommunista kormányzat sok ezer budapesti polgárcsaládot telepített ki vidékre 
szervezetten azokhoz a módosabb gazdacsaládokhoz, akiket már évek óta beadásokkal sanyargattak és akiket kuláknak nevez-

tek. Az évfordulóra készülve szeretnénk elbeszélgetni a Budapestről egykor kitelepítettek és az őket Kunszentmártonban befoga-
dó családok leszármazottaival.  Kérjük, jelentkezzenek Barna Gábor e-mail címén:  

gaborbarnadr@gmail.com vagy telefonján: 20/9206122.
Barna Gábor

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre 
az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország va-
lamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű 
a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet 
átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gaz-
daságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási 
kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról:

                                               www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói 
toborzást indít, amihez szíves támogatását kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az elérhetőségét annak a webes felü-
letnek, amely az összeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú 
érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, 
településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április 
közepéig kerül sor.
Kérem, szíveskedjék munkánkat támogatni azzal, hogy megkeresésünket, illetve a toborzási felületet széles körben ismertté 
teszi munkatársai között!
A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.
A link elérhető a KSH honlapján is.
A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemel-
ni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.

Köszönjük támogatását és segítő együttműködését! Várjuk kollégái, ismerősei jelentkezését! 
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000

Honlap: www.ksh.hu

Az év első babája, Odett

Kunszentmárton Város Önkormányzata nevében Wenner-Várkonyi Attila polgármester 
2020. január 30-án köszöntötte az idei év első babáját családja körében. 

Az év első babája, Rézné Lovas Mónika és férje, Réz Bence első gyermeke  
Odett január 6-án született.  

„Nagyon kedves gesztusként éltük meg a férjemmel a polgármester látogatását  
és az ajándékát. Odett igazán mosolygós hercegnő.  

Első gyermek, sokat van kézben, engedékeny szülők vagyunk.  
Gyermekünkkel igazi családdá váltunk.” 

Jó egészséget kívánunk az egész családnak. 
-hr-
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KÖZLEMÉNY

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöksége fontosnak tartja ráirányítani a figyelmet a házasság és a 
család védelmében azok fontosságára. A házasság hete programsorozat lezárultával adott ki közleményt adott ki. 

Érték a házasság

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idén is örömmel vett részt a házasság hete ünnepségsorozatban, amely számos eseményé-
vel ráirányította a közvélemény figyelmét a házasság és a család fontosságára.
A nemzetközi kezdeményezésű programsorozatot hazánkban 2008 óta rendezik meg, minden évben a szerelmesek és házasok 
védőszentjének, Szent Bálintnak az ünnepéhez kapcsolódva.
A keresztény tanítás szerint Isten az embert saját képmására, férfinak és nőnek teremtette, megáldotta őket, és parancsot adott 
nekik: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.” (1Móz 1,28)
Azáltal, hogy Isten megáldotta az első emberpár kapcsolatát, létrejött a házasság intézménye, a férfi és a nő egymás javát szolgáló, 
életet igenlő, földi életre szóló egysége. A házasságnak ez az egysége sérül meg, amikor az ember beengedi az életébe az önző 
önmegvalósításra, az ösztönök kielégítésére való csábítást.
Mindannyian tapasztaljuk a házasságromboló, családbomlasztó hatások jelenlétét, ezért bátorítunk minden jóakaratú embert, 
hogy Isten eredeti szándéka szerint alakítsa az életét, és álljon ki a házasság és a család védelme mellett. Nem hagyhatjuk, hogy 
a fiatalokat félrevezesse a hamis korszellem, beszélnünk kell arról, hogy az elkötelezettségben megélt házasság a család minden 
tagja számára az öröm és a boldogság forrása.
Budapest, 2020. február 17.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége

Versszínházi monodráma Petőfi 
Sándor életéről és költészetéről

Kunszentmárton újratelepítésének 300. 
évfordulója megünneplésének rendez-
vénysorozatában Turek Miklós „A sző-
lőszem” címmel Petőfi Sándor költészetét 
eleveníttette meg 2020. január 29-e esté-
jén a Szabó Gyula Művelődési Központ-
ban. A felkérésnek szívesen tett eleget, 

azonnal igent mondott, hiszen kötődik városunkhoz, gyermekkorát Kunszentmártonban töltötte.
Turek Miklós a Színház és Filmművészeti Egyetem 2000-ben végzett színészeként már 15 éve 
visz körbe versszínházi előadásokat Magyarországon és a világban. Petőfi mellett Faludy György, 
Radnóti Miklós és József Attila műveiből sikeresen állítja színpadra monodrámáit, kiérdemelve 
színházi és előadóművészeti fesztiválok szakmai díjait.
A magával ragadó előadáson a kivételes világirodalmi értékeket képviselő magyar költészet gyöngyszemei, „szőlőszemei” gurul-
tak a város irodalom- és színházkedvelő közönsége elé. Az a Petőfi Sándor állt előttünk, aki olyan fantasztikus gondolatokat ha-
gyományozott ránk, amivel rövid élete alatt is megváltoztatta a magyar irodalmat és történelmet. A kiváló színészi alakítás révén 
a tartalmas és tanulságos monodráma minden bizonnyal árnyaltabbá tette, színesítette a hallgatóság gondolataiban, ismereteiben 
élő Petőfiről alkotott képet.

Czakó Gabriella

  

Dr. Gőgh Edit előadása

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének  
Kunszentmártoni csoportja 

szervezésében Dr. Gőgh Edit  
neurológus, pszichiáter 2020. február 19-én a  

Szabó Gyula Művelődési Központban tartott előadást. 
 

A doktornő többször volt már a KÉSZ-esték vendége.  
Ezen a délutánon „A lélek titkai” címmel örvendeztette meg közönségét.

 
Köszönjük a lelkünk újabb töltését. 

-hr-
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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

 Jótékonysági bál az óvodáért 

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Deák Ferenc utcai Óvoda Intéz-
ményegységének Nevelőtestülete és Szülői Munkaközössége 2020. február 8-án a 
Szabó Gyula Művelődési Központban Jótékonysági bálat rendezett. A Nevelőtestület 
az alkalomnak megfelelően díszítette fel a tánchelyiséget. A zenét a Cocktail Party 
együttes szolgáltatta Budai József vezetésével. A vacsorát mindenki megelégedésére  
Kovács Péter és Kiss Csaba készítette. Sok értékes tombola tárgy talált gazdára, melyet 
köszönünk minden vállalkozónak, a szülőknek és magánembereknek. A műsor fergete-
ges hangulatot teremtett, a kunszentmártoni Talmácsi Tibor és Técsy Adrienn táncosok 
közreműködésével a szolnoki és ceglédi Dolce Dance Franchise salsa csoport bemuta-
tójával. 
Köszönjük Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr, az önkormányzati képviselők, szü-
lők, vállalkozók adományait, mellyel az óvodába járó gyermekek fejlesztő játékeszköz 
vásárlásához és élményszerző kirándulások színesebbé tételéhez járultak hozzá. 

A bál jól sikerült, találkozzunk jövőre is! 

Molnár Zsuzsanna 
óvodavezető

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁS

a 2020/2021-as nevelési évre
2020. április 20-23-ig (hétfő-csütörtökig)

7.00 órától 17.00 óráig
Helyszíne:

Önkormányzati Óvoda Deák Ferenc u. 4.
Szent Anna Katolikus Óvoda

Széchenyi ltp és Csongrádi u. 18.

A beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- lakcímigazoló kártyáját,
- TAJ kártyáját, 

- és a szülő személyi azonosító kártyáját, 
- lakcím kártyáját.

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 Kunszent-
mártoni Fiókjánál vezetett 1177345602062002 számú számlán lehet.Számlatulajdonos: Dr. Szabó János, Kunszentmárton Alsó-Kö-
röspart 2. Kérjük a megjegyzés rovatban a Képeskönyv 300 jeligét feltüntetni!

Az előfizetés határideje: 2020. május 15.
Dr. Szabó János
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Sakk
Középmezőnyben a KuTE!

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 11 településen működik sakkcsapat. Kisújszállás NB I/B, Újszász 
NB II, a tőbbi a megyei bajnokságban szerepel.
Kunszentmárton csapata a KuTE sakk szakosztálya keretén belül 16 versenyengedélyes sakkozóval 
vesz részt a megyei bajnokságban Legutóbb Szolnok ellen 5-5 döntletlent ért el (Révész Norbert, Tari 
János, Samu László, Ambruzs Sándor győzött, Bíró István és ifj.Samu László döntetlent ért el) így 
jelenleg a hatodik helyen áll a szoros középmezőnyben megelőzve Szolnokot és Törökszentmiklóst is.  
Még három mérkőzést játszanak a csapatok, a KuTE célja a középmezőnyben való megkapaszkodás.
Bajnokság állása a 6.forduló után: 1.Kisújszállás II.42,5 pont, 2.Jászberény 38, 3.Jászapáti 36, 4.Kar-
cag 31,5 p. 5.Abony 31, 6.KuTE 28, 7.Szolnok 27, 8.Törökszentmiklós, 25, 9.Túrkeve 23, 10.Martfű 18 
ponttal.

Pálinkás Ferenc

Kézilabda NB II-es bajnokság felnőtt / ifjúsági tavaszi mérkőzések:
2020. március 14. szombat
18:00/16:00   Mezőtúri AFC – Katona Transsped Kunszentmárton KSK
2020. március 21. szombat
18:00/16:00   Katona Transsped Kunszentmárton KSK – Kondorosi KK
2020. március 28. szombat
18:00/16:00   Tigrisek Csongrádi KSE – Katona Transsped Kunszentmárton KSK
2020. április 4. szombat
14:00/---   Pick Szeged U23 – Katona Transsped Kunszentmárton KSK
2020. április 25. szombat
18:00/16:00   Katona Transsped Kunszentmárton KSK – Bácsalmási 
PVSE
2020. május 9. szombat
18:00/---   Békéscsaba DKSE – Katona Transsped Kunszentmárton KSK
2020. május 16. szombat
18:00/16:00   Katona Transsped Kunszentmárton KSK – Kiskunmajsai KC

2020. február 22-én a Makó elleni hazai mérkőzés után a Kunszentmár-
ton Kézilabda Sport Klub vezetőség választó közgyűlést tartott. Az új 
vezetőség: Kiss József elnök, Rák Erzsébet elnökhelyettes és Pugnerné 
Honti Csilla titkár. A sportegyesület munkáját továbbra is segíti Sárközi 
György önkormányzati képviselő és Szánthó Ferenc tiszteletbeli elnök.

Kiss József elnök

Egyházi hírek  -  Újjá-éledés
Tavaszodik. Láthatjuk, hogy a természet újra jelzi; élek! A mogyoróbokrok kibontották barkáikat, a méhek máris meglepték a friss hajtásokat. 
Reménykedhetünk, hogy újra lesz mit szüretelnünk. Van egy mondás: „Ki mint vet, úgy arat!” A keresztény embernek is erre kell gondolnia, fő-
leg a nagyböjtben. Számunkra is itt az újrakezdés, az újjáéledés ideje. Fel kell készülnünk az aratásra! Mit is jelent ez? Emlékeznünk kell Krisztus 
szenvedésére, amelyet mindannyiumnkért - érettem is - vett magára. Szenvedett és meghalt a kereszten! Pál apostol a római híveknek ezt írja az 
5. fejezetben: „Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”  
Erre a szeretetre mi úgy tudunk válaszolni, hogy igyekszünk elfordulni a bűntől, s az életet adó szeretethez, ISTENHEZ ragaszkodunk. Kísértést 
mindenki szenved, de csak Jézus kegyelme segítségével tudunk ellenállni. Ő ebben is példát adott nekünk, hisz őt is megkörnyékezte a sátán. 
Jézus megkísértéséről a Máté ev. 4. fej. 1-11)-ben (is) olvashatunk. Jézus példája adhat nekünk  útmutatást a kísértések idején. A Mennyei Atyá-
hoz fordulva nyerhetünk erőt, hogy győztesen kerüljünk ki a nehézségekből. A Biblia által így tanít az Úr: „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat 
meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.” (34. zsoltár, 18. vers.)  Sirák Fia Könyvében ez áll: „Aki féli az Urat, azt nem éri baj, megóvja őt az 
Isten és kiragadja a bajból.” Tehát merjünk bátran, bűnbánó hittel odafordulni Istenünkhöz, mert az ATYA szeret minket, vár bennünket, hogy 
erőt adjon nekünk, felkészítsen az ÉLET-re, amelyet Jézus által adott nekünk! Így jöhet el számunkra is az ÚJJÁÉLEDÉS!!!              

Laurinyecz Pál

Egy ebéd a megbecsülés jeleként
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk öt képviselője közös döntése alapján egy finom ebéddel ven-
dégelte a meg a városunkban dolgozó közmunkás asszonyokat.
Szeretnénk meg köszöni a kitartó és becsületes munkájukat. Megköszönni nekik azt, hogy tisztán, 
rendben tartják a városunkat. Minden tiszteletünk az övék. Hasznos és megbecsülendő a munkájuk, ha 
ők nem lennének, akkor a városunk nem is lenne ilyen tiszta. Reméljük, még nagyon sokáig itt lesznek 
a városnak. Még egyszer köszönjük munkájukat.

Miklós Melinda 
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Ötpróba – évnyitó és díjátadó az Országházban, Budapest, 2020. január 24.

Két olimpia közötti 4 évben 5 különböző sportágban futás, kerékpározás, úszás, evezés (ka-
jak-kenu) és túrázás lehet pontokat gyűjteni. Január 24-én a minimum 60 pontot összegyűjtő 
minden sportágban pontot szerző amatőr és profi sportolókat hívták meg, összesen 400 főt 
a Parlamentbe. Az Országház felsőházi termében gyülekeztek a meghívottak. Reggel 9,00-
kor kezdődött az ünnepség és a díjátadó ceremónia. Először Szabó Tünde Sportért felelős 
államtitkár köszöntött bennünket, majd Révész Máriusz az Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos tájékoztatását hallgattuk meg. Ezután Szemán Róbert a Nagy Sportágválasz-
tó BBU Nonprofit Kft. ügyvezetője következett. Imre Géza olimpiai ezüst- és bronzérmes 
kardvívó, Strocz Botond háromszoros olimpiai kajakozó és dr. Kiss Gergely háromszoros 
olimpiai vízilabdázó kapott szót.
Köszöntötték a sok-sok versenyt szervező sportvezetőket, ezután pedig a sportolók következ-
tek korcsoportok szerint. Érdekes volt, hogy egy budapesti 10 éves kislány 98 pontot gyűjtött, 
míg a 60 év fölöttiek között Szőke Barnabás 537 pontot. Minden résztvevő kapott egy Elit 
Ötpróbázó emlékérmet az ünnepség kezdetekor. Kondor Csabávval, a korábbi tanítványom-

mal vettünk részt az ünnepségen és díjátadón, Kunszentmártonból csak ketten. Számtalan versenyen együtt voltunk, közösen 
teljesítettük a kihívásokat (pl. Balatonkör 206 km, kerékpár, Balaton átúszás 5,2 km, Zebegény-Dunakeszi sárkányhajó verseny 
38 km, Téli Strázsa Szabadszállás túra, és számtalan félmaraton 21 km, Vivicitta, K&H Balaton, Zúzmara. Én még maratont is 
futottam 42,195 m. Természetesen 2020. június 13-ig tovább folytatjuk a pontgyűjtést, ekkor Budapesten a Mozgás Éjszakáján 
sorsolják ki azt a 24 főt, aki részt vehet – teljesen ingyenesen – a Tokiói Olimpián. Itt mutatják be az Adidas olimpiai melegítőt, 
amit Csabával mi ketten garantáltan megkapunk, a sapka, póló, hátizsák mellett az Adidas jóvoltából. A díjátadó után állófogadás 
volt minden meghívott számára.

Vincze Béla - testnevelő tanár

RiCsilla Hírek
1. Mérkőzés: 3. sz. régió U12 IV. forduló “H” csoport

Időpont: 2020. január 12. 9:30, Helyszín: Gyula, Dürer A. Ált Isk. , Játékveze-
tők: Papy Zsolt, Bére Márton Brúnó, MKOSZ ellenőr: Hegedűs Ferenc
RiCsilla Kunszentmárton-Gyulasport Nkft. 12:58 (0-18, 2-7, 7-12, 1-10, 0-11)
Csató Attila (3), Zsidó Bence (3), Katona József (2), Ország László (2), Harmati 
Zsolt (1), Zsíros Marcell (1), Sléder Szabolcs (0), Nádudvari Lajos (-), Kovács 
Lilla (-), Bódi Tamás (-), Kardos Tamás (-) Edző: Darida Károly, Darida Károly-
né

2. Mérkőzés:  3. sz. régió U12 IV. forduló “H” csoport
Időpont: 2020. január 12. 12:30, Helyszín: Gyula, Dürer A. Ált Isk., Játékvezetők: Kátay Csaba András, Váczi Mihály
MKOSZ ellenőr: Hegedűs Ferenc
RiCsilla Kunszentmárton-Szentesi KK,14:28 (2-7, 3-1, 7-6, 2-10, 0-2, -2)
Ország László (6), Katona József (3), Harmati Zsolt(2), Bódi Tamás, (2), Zsidó Bence (1), Csató Attila (-), Sléder Szabolcs (-), Nádudvari Lajos 
(-), Kovács Lilla (-), Zsíros Marcell (-) Edző: Darida Károly, Darida Károlyné

1. Mérkőzés:  3. sz. régió U11 IV. forduló “L” csoport
Időpont: 2020. január 25. 11:30, Helyszín: Gyula, Dürer A. Ált Isk., Játékvezetők: Bere Márton Brúnó, Farkas Barna
MKOSZ ellenőr: Gombár Éva
RiCsilla Kunszentmárton vegyes- BKG-PRÍMA Csongrád vegyes, 66:12 (12-0, 32-3, 8-9, 14-0)
Zsidó Bence (15), Harmati Zsolt (10), Nádudvari Lajos (10), Ugrai Áron (9), Kurucz Patrik (6), Ország László (6), Csató Attila (3), Kardos 
Tamás (2), Molnár Gergő (2), Csató Emese (2), Nagy Alexandra (1), Nálhi Kincső(-),Edző: Darida Ildikó

2. Mérkőzés: 3. sz. régió U11 IV. forduló “L” csoport
Időpont: 2020. január 25. 14:30, Helyszín: Gyula, Dürer A. Ált Isk. ,Játékvezetők: Bere Márton Brúnó, Váczi Mihály 
MKOSZ ellenőr: Gombár Éva
Gyulai Vidrák- RiCsilla Kunszentmárton vegyes, 23:40 (6-10, 7-12, 5-4, 5-14)
Ország László (16), Zsidó Bence (8), Molnár Gergő (4), Kardos Tamás (3), Nádudvari Lajos (3), Kurucz Patrik (2), Harmati Zsolt (2), Ugrai 
Áron (1), Nálhi Kincső (1), Béni Zsófia (-), Csató Attila (-), Zsíros Marcell (-), Edző: Darida Ildikó
Edzői kommentár: „Két győzelemmel az V. fordulóban egy csoporttal feljebb haladunk tovább azon az úton. Voltak nagyon szép megoldások 
támadásban és védekezésben is, de a lepattanó szerzést még gyakorolnunk kell. Összességében elégedett voltam a csapatommal, hiszen küz-
deni akarásból nem volt hiány! Köszönet mindenkinek, akik eljöttek és szurkoltak nekünk. 
Hajrá gyerekek! Csak így tovább! A munkát folytatjuk tovább!”

Kosárpalánta 2. forduló
Időpont: 2020. 02.01., Helyszín: Mercédes Kosárakadémia Sportcsarnoka 6000 Kecskemét Izsáki Út 1.
Versenybíró:Rádi Dezső 
Helyezések: 1. osztályosok II. hely, 2. osztályosok III. hely, 3. osztályosok IV. hely,4. osztályosok I. hely
Edzők: Darida Károlyné, Sári Mária, Vincze Béla

Vincze Béla -testnevelő tanár
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Évzáró a UniTurn Kft.-nél

Jó hangulatú évzárót tartott Kunszentmárton legnagyobb magyar tulajdonú vállalkozása december 20-án 
a helyi művelődési házban. A rendezvényen tiszteletét tette Werner-Várkonyi Attila polgármester úr is. 
 A város és az UniTurn vezetői együtt értékelték az elmúlt évet, és közös nyilatkozatot tettek arra vonat-
kozóan, hogy az elkövetkező időszakban összehangolt közös terveket kívánnak megvalósítani a város 
fejlődése érdekében.

Szanyiné Gulyás Andrea

Labdarúgás
Kupeczki Ferenc emléktorna

Ismét búcsúzik a KuTE egy kitűnő volt 
labdarúgójától, a múlt év szeptemberé-
ben elhunyt Kupeczki Ferenctől. A 
foci volt az élete, minden nap a Liget 
utcai pályán töltötte délutánjainak sok-
sok óráját a barátokkal, haverokkal, 
sporttársakkal. A Kunszentmártoni 
Spartacus igazolt labdarúgójaként mu-

tatkozott be az akkor még szépszámú focidrukkerek előtt, majd a Kunszentmártoni 
Torna Egylet focistája lett. Sőt egyik meghatározó játékosa, aki soha nem ismert lehetetlent. Találkozásunk alkalmával mindig 
felidéztünk egy mérkőzést. 1976-ban a KuTE harmadik évét töltötte a megyei II. osztályban, mely senkinek sem tetszett. Július 
25-én osztályozó mérkőzést játszott a csapat Martfűn a megyei I.osztályban szerepelt Tószeg ellen. A győztes csapat lesz megyei 
I.osztályú, a vesztes pedig megyekettes. Kupeczki „Öcsi” kérte tőlem, hogy középcsatár lehessen, mert ezt a meccset meg kell 

nyerni ! Félidőben egy nullra vezettünk, majd Tószeg kiegyenlített. Akkor 
mindent egy lapra tettünk fel. A csapat támadott és Kupeczki Ferenc közép-
csatár 4 góljával 7-1 győzelmet arattunk. A KuTE ősztöl már a megyei I.osz-
tályban játszott.

A Kupeczki Ferenc emléktorna megemlékezés, tisztelet volt egykori labda-
rúgójának, és jól szolgálta az U19-es csapatok felkészülését a tavaszi idényre. 
A végeredmény: 1.Martfű, 2.Békésszentandrás, 3.KuTE „B”, 4.KuTE „A”, 
5.Cibakháza.A torna gólkirálya: Borhy Zsombor (Martfű) A legjobb kapus: 
Sándor Tamás (Martfű)

Kupeczki Ferenc emlékét örökre megőrizzük!

Pálinkás FerencKupeczki Ferenc az álló sorban 
jobbról-balra az ötödik játékos
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X. Szentmártoni Nyílt Dartsverseny
Február 1-jén a Kunszentmártoni Dartsbarátok immár tizedik alkalom-
mal rendezték meg a Szabó Gyula Művelődési Központban a Szentmártoni  
Dartsversenyt. Csáki Ferenc főszervezőt múltidézésre invitáltam, aki mesélt 
a kezdetekről, a versenyek szervezéséről, élményekről és a legutóbbi mérkő-
zésről is.
„Elképesztő, hova jutottunk el, ha belegondolok, honnan indultunk. Négyen 
vágtunk bele néhány éve: Mihályi Tamás, Petróczki Viktor, Petróczki Milán 
és jómagam, később kiegészülve Komlós Péter barátunkkal. A kezdeti világ-
bajnoksági közvetítések megnézését először az otthoni, majd a Centrum Sörö-
zőben történő dobálgatások követték. Néhány hónap után hirtelen ötlettől 
vezérelve megszerveztük a Pótkerék kocs-

mában 16 fővel legelső versenyünket. Célunk a kikapcsolódás volt. A verseny sikerén felbuzdulva 
újabb és újabb rendezvények követték egymást, míg végül elérkeztünk 2020. február 1-hez, a 
tizedik megmérettetés napjához. Több szempontból is különleges esemény volt ez a torna. Egy-
részről Kunszentmárton Város 300 éves újratelepítésének jegyében szervezkedtünk.Másrészről 
elérkezettnek éreztük az időt, hogy az eddigi amatőr megmérettetés helyett az igazolt játékosok 
számára is vonzó nyílt versenyre váltsunk. Nem gondoltuk, hogy első alkalommal Magyarország 
darts élmezőnyének tagjait fogadhatjuk városunkban. A 108 nevezett versenyző között volt két 
junior Európa-bajnok hölgy is: Czipó Vivien és a szolnoki Kovács Tamara. A férfi mezőny is erős 
neveket sorakoztatott fel, köztük az elsőségét is megszerző Kovács Patrik, aki megjárta már a 
PDC berkeit.
A döntőben Patrik a kecskeméti Hírös Hunok kiválóságát, Varga Balázst utasította a második 
helyre. A dobogó harmadik fokára Mátyus Norbert állhatott fel. A nyolc hölgyjátékos küzdelme 
alapján a döntőben Tasgyik Vanessza győzedelmeskedett Lajáné Turcsányi Marcsi felett. A har-
madik helyet Balog Zoltánné szerezte meg. A döntő küzdelmek pikantériája volt, hogy elfogadta 

felkérésünket a Sport Tv darts szakkomentátora, Ziegenhám Medárd, aki három mérkőzésen is szá-
molta a játékosok dobásait.”
Czipó Vivien ígéretes dartsversenyző, számos díjjal a háta mögött vett részt a kunszentmártoni verse-
nyen. Örömmel mesélt az elmúlt néhány évéről, eredményeiről és arról, hogyan indult a darts pályafu-
tása. „Már az első edzésemen beleszerettem a dartsba, ekkor voltam 10 éves. Néhány gyakorlás után 
szinte azonnal jöttek a sikerek, melyek elindítottak az úton, és elkezdtem komolyabban foglalkozni 
ezzel a sportággal. Hat éven keresztül voltam a magyar ifi válogatott tagja. Ez idő alatt nyertem 4 EB 
aranyat, 3 ezüstöt, valamint 1 vb bronzérmet is. A versenyeim közül a legbüszkébb a Bull’s German 
Openen elért egyéni 2. helyezésemre vagyok. A sport más emberré formált, megtanított az alázatra, 
az önuralomra és a küzdelemre.”
Kovács Patrik elmondta, hogy 2010-ben kezdett el dartsozni. „Gyakorlatilag a szenvedélyemmé vált. 
Rengeteg élményt, új embereket, barátokat, klassz társaságot és sikereket jelent.”
Horváth Zsolt szívesen jár Kunszentmártonba, többször vett részt a versenyeken csapatával, a Fé-
legyházi Darts Clubbal. „Öt éve dartsozom, ebből négy éve versenyszerűen. Fanatikus vagyok. A 
sport kitartásra tanított az élet minden területén. Korábban az alkohol függésében éltem, de öt éve 
nem iszom. A tizedik jubileumi verseny igazán színvonalasra sikerült. Töltődve, újabb élményekkel, 

sikerekkel gazdagodva tértünk haza a csapattal.” Tóth Róbert elmondása szerint három éve a darts rabja. „A tavalyi évben rendezett 
kisteleki Revans amatőr verseny volt a legemlékezetesebb. Nagyon büszke vagyok, mert egy erős ellenfél ellen kellett játszanom. A  
mérkőzésben az első helyen kívül, még az első 180-as dobás díját is bezsebeltem. Kunszentmártonba szívesen járok versenyezni. Szín-
vonalas versenyek és összetartó csapat fogad minden alkalommal.” Gulyás Lászlót négy éve egy ajándékba kapott soft tábla ejtette 
ámulatba, onnantól kezdve nem volt megállás. „A PDC Viálgbajnokság nézése, az első versenyek, egyre komolyabb nyilak vásárlá-
sával egyenes arányban nőtt az otthoni dobálgatásaim száma. Tapasztalataim alapján elmondható, hogy ez a sport igazán jellemfor-
máló, a versenydrukkom leküzdésében nagy jelentősége volt. Kikapcsolódást, boldogságot és kivívások sorozatát jelenti számomra. 
Megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezeken a versenyeken. Ámulatba ejtő, hogy Kunszentmártonnak köszönhetően így virágzik ez a 
sportág a környékünkön. Bátran mondhatom, hogy az ott tapasztalt színvonal megállja a helyét más neves országos versenyek mellett 
is. Továbbá nagy megtiszteltetés az is, hogy a 10. versenyen olyan emberekkel játszhattam egy teremben, akik ifjúsági bajnokok, 

illetve igazolt játékosok (félprofik). A legnagyobb élmény, hogy személyesen beszélgethet-
tem Ziegenhám Medárd szakkommentátorral. Végezetül köszönet a Szentmártoni Darts 
Barátoknak, ha ők nincsenek, az én szerelmem sincsen a darts iránt.”
A Kunszentmártoni Dartsbarátok köszönetüket fejezik ki a támogatóknak, akik fel-
ajánlásaikkal emelték a jubileumi verseny színvonalát. A Makula Optika, Mucsi Ferenc 
kerámiamester, az SKF Csapágybolt, Wenner-Várkonyi Attila polgármester, Benke 
György egyéni vállalkozó, a Szabó Gyula Művelődési Központ, a Kunszentmártoni Tor-
na Egylet és nem utolsó sorban a Szentmártoni Dartsbarátok.

Gratulálunk a szervezőknek a sikeres rendezvényért. A Szentmártoni Dartsbarátok 
mindenkit várnak szeretettel a következő versenyükre 2020. április 4-én!

-hr-
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Elhunytak
Gyóllai András 76 éves

Varga József 89 éves
Tóth Attila (tanár úr) 64 éves

Szűcs Lajosné Fazekas Erzsébet 75 éves
Tóth László 67 éves

Dr. Séra Gyuláné Mátyus Róza 96 éves
Sárospataki Béláné Zsíros Erzsébet 82 éves

Kiss Lajos 64 éves
Baranyi János 60 éves

Bozsik Lászlóné Czakó Erzsébet 88 éves
Szabó Józsefné Zsidó Erzsébet 95 éves

Farkas Éva 59 éves
Szakály Gyuláné Doba Julianna 84 éves

Házasságkötés
Horpácsi Anikó és Varga Tamás

Nagy Melinda és Sáros Attila

 
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

MEGHÍVÓ

Az 1848-49-es forradalom 
 és szabadságharc emlékére 

 rendezett ünnepségre
 és az azt követő koszorúzásra  

várjuk 
 a megemlékezőket.

A megemlékezés időpontja: 

2020. március 13. péntek 16 órakor 
 a Szabó Gyula  

Művelődési Központban.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

NIPPON ZENGO
MINDEN KEDDEN!

Kunszenten ismét lehet Zengozni járni!  
Aki szeretne mozogni, szuper csapat és egy 

fantasztikus mozgásforma vár Rád 
 minden kedden 17:00-tól  

a Szabó Gyula Művelődési Házban.
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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!” 

„Ellentétek„ Rajziskolai télbúcsúztató

’’Ellentét’’ címmel indult a 2019/2020-as tanév a rajziskolában. Tavalyi 
évben részt vettünk egy képzőművészeti rajzpályázaton Kecskeméten, 
melynek a témája volt az „Ellentétek”. Erre a versenyre sokat készül-
tünk a gyerekekkel, hoztunk is két helyezést. Annyira megtetszett a 
téma, hogy megbeszéltük, hogy a következő tanév ennek jegyében fog 
telni.  A célunk az volt, hogy a képzőművészetben megkeressük az el-
lentéteket színekben, formákban, hangulatokban. Kiemelten foglalkoz-
tunk a fény-árnyékkal, sötét-világossal, sík-tér ellentéttel, hideg-meleg, 
telített-telítetlen, kontraszt színekkel, valamint a mesékben és mondák-
ban szereplő jó és gonosz figurákkal. Ezeket az ellentétpárokat megje-
lenítettük festmény, grafika, kisplasztika formájában. A farsangi téma 
minden évben kapcsolódik az éves témakörhöz, így egyértelmű volt, 
hogy a csoportok ellentéteket, ellentétpárokat vonultatnak fel a színpa-
don. A farsangi forgatag ennek tükrében az Ellentétek címet kapta. A 
télbúcsúztatóra 2020. február 22-én, szombaton került sor a Szabó Gyula 
Művelődési Központban. Vannak olyan osztályok, akikkel már év eleje 
óta foglalkozunk az ellentétpárokkal. Az ellentétpárok kiválasztása után 
készítették el a csoportok az egyedi farsangi jelmezeiket. A következő 
ellentétpárokat képviselték a csoportok a farsangon: nap-hold, eső-szi-

várvány, hideg-meleg színek, férfi-nő, jó-rossz meseszereplők, színes és fekete fehér színek, tragédia-komédia, velencei 
karnevál. A csoportelőadások mese, élőkép és táncos mozgás formájában jelentek meg a színpadon zenei kísérettel. A jelme-
zes bemutató előtt különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, melyek szintén kapcsolódtak a farsangi 
témához. Készíthettek a rendezvényen résztvevő gyerekek és felnőttek fekete-fehér maszkot, joker kalapot, nemezlabdát, 
virágdekorációkat, közös nagy fekete-fehér képet, banya- és tündérbábot, aki akart, készíthetett arcfestést. A művelődési ház 
kistermében a farsang napjára a tanulók munkáiból készült kiállítást is megtekinthették az érdeklődők, amely témája szintén 
az ellentétek köré szövődött. A kiszebabát a rajziskola felsőbb évfolyamos tanulói készítették el, amely a tél-tavasz ellentétét 
szimbolizálta a ruhája mintáival, színeivel. Igazi karneváli hangulat alakult ki az utcai felvonulásra. Táncosokkal, zenével, 
és a kiszebáb égetésével sikeresen elűztük a telet.
Akik nélkül nem jöhetett volna a rajziskolai télbúcsúztató, az a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Kunszentmártoni ÁMK, Szabó Gyula Művelődési Központ, Zeneiskola, Makra András, szülők támogatása.  
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget!

 Tóth-Kiss Györgyi -  rajziskolai tanár

„ÖSSZHANG” a képzőművészeti pályázaton
Harmadik alkalommal hirdetett képzőművészeti pályázatot a Kandó Kálmán Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája Kondor Béla Képző-és Iparművészeti tagozata. A verseny cél-
közönségét adták a hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulók.  A verseny témája idén az  
„ÖSSZHANG” volt.
A rajzversenyre összesen 46 pályamű érkezett be Kecskemétről és környékéről. A rajzisko-
lából hét munkát küldtünk be a válogatóba. 2020. január 11.-én 11 órakor szombaton nyitotta 
meg kapuit az „Összhang” című Képzőművészeti kiállítás a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 
Diákgalériájában. A rajziskola tanulói két helyezést is elhoztak.
Díjazottjaink: Kósa Krisztina 7. oszt.  I. helyezett, Nagygyörgy Beatrix 7. oszt. Különdíjban  

részesült. A felkészítő tanár: Tóth-Kiss Györgyi.
A kiállítás megtekinthető 2020. január végéig, hétköznapokon 9-18 óráig, hétvégén az intézmény nyitva tartási idejében.                                          

Szeretnénk megköszönni a szülőknek a támogatást, és a kiállításra való eljutást. 
Tóth-Kiss Györgyi - rajziskolai tanár




