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Emlékezés a forradalom és szabadságharc hőseire
Az Operatív Törzs javaslatát figyelembe véve Kunszentmárton Város vezetése a szerdai nap folyamán a következő dön-
tést hozta: a Nemzeti Ünnepre tervezett megemlékezés a kialakult helyzetre való tekintettel elmarad. Tekintettel arra, 
hogy a szereplők több hetet készültek a műsorra előadták azt. 
A megemlékező ünnepségen beszédet mondott Csollákné Apatóczki Etelka tanárnő. A Kunszentmártoni Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. évfolyamos tanulóinak igényesen összeállított előadásában bepillantást nyerhet-
tünk a kor eseményeibe. Köszönet illeti a felkészítő nevelőket: Kovács Mariannt, Hegedűs Tündét és Romhányi Ág-
nest.Az előadást követően Dr. Szabó Péter és Szabó Zoltán alpolgármesterek a koszorúzási helyszíneken elhelyezték 
az emlékezés koszorúit. A műsort rögzítettük, a „Kunszentmárton online” youtube csatornán elérhető.

Herczeg Renáta

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 1. napjától megszűnik a Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatalban az építéshatósági 
ügyek feladatellátása (ügyintézés és az ügyfélfogadás is), 2020. március 1. napjától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal lesz az eljáró szerv. 

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának ezzel kapcsolatos közleménye:

AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGOT ÉRINTŐ HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSOK
 2020. MÁRCIUS 1-TŐL

2020. március 1-től hatályba lépő jogszabályi változások értelmében megszűnik a járásszékhely települési önkormányzat/fővárosi 
kerületi önkormányzat jegyzőjének építésügyi hatásköre, valamint a járási/fővárosi kerületi hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti 
és örökségvédelmi hatásköre.
2020. március 1-től az általános építésügyi hatósági, az általános építésfelügyeleti hatósági és az örökségvédelmi feladatokat a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezért a kérelmeket és beadványokat a területileg illetékes kormányhivatalnak kell 
címezni.
A fővárosi/megyei szintű építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi feladatellátás szervezéséről a kormánymegbízott dönt, 
ezért a területileg illetékes kormányhivatal ad felvilágosítást az építésügyi és építésfelügyeleti, valamint örökségvédelmi hatóság 
fővároson/megyén belüli kirendeltségeiről és azok feladatairól. A kormányhivatalok elérhetőségéről a http://www.kormanyhivatal.
hu/hu oldalon tájékozódhat.
Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek és az egyszerű bejelentések benyújtása változatlanul az építésügyi hatósági en-
gedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) történik. Személyes benyújtás esetén a kérelmet 
továbbra is a hatóságnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. Az engedélyköteles tevékenységek köre nem változik.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntésekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség is változik 2020. március 1-től. A fel-
lebbezés lehetősége megszűnik az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban, helyette az építésügyi és építésfelügyeleti 
döntések kizárólag közigazgatási per keretében támadhatók meg.
Az építésügyi és építésfelügyeleti feladatellátás átszervezésével a szakhatósági közreműködések száma lecsökken, a szakhatósági 
megkeresések helyett szakkérdésként vizsgálják a jogszabályi előírások teljesülését, az eljárások ügyintézési határideje 35 napról 
25 napra csökken. 

Budapest, 2020. február 28.
Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
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Felhívás
 a Corona-vírus világjárvány terjedése okán elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A járvány közösségben terjed a leggyorsabban, ezért komoly a csoportosulásokat korlátozó intézkedések lépnek életbe a vendég-
látóhelyekre, üzletekre, TILOS a rendezvények szervezése!
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2020. március 17. napjától a következőket rendeli el: 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 
teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete 1.§, 3.§, 4.§, 6.§-8.§-ai értelmében
1. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a  továbbiak-
ban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 
– tilos tartózkodni. 
(2)A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár 
megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás. 
3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 
(III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) 
helyszínén tartózkodni tilos. 
4. § (1) Rendezvény helyszínén a  résztvevők számától és a  rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszí-
nén tartózkodás tilos. 
        (2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. (3) Sportren-
dezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. 
6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító 
üzlet, továbbá a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töltőállomás és a  dohánybolt kivé-
telével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 
06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
7. §  (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a) vendéglátó üzletben, b) üzletben, c) 
rendszeres zenés, táncos rendezvényen, d) a rendezvény helyszínén, valamint e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése 
céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közműve-
lődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik. 
  (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb 
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 
8. § (1) E  rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a  2.  § (1)  bekezdése és a  4.  § (2)  bekezdése kivételével – a 
rendőrség ellenőrzi. (2) E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon 
alkalmazhatja. 
Kérném a fentiek szigorú betartását!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Kunszentmárton, 2020. március 17.
 Wenner-Várkonyi Attila - polgármester

A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos fontos tájékoztatók
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Tisztelt Kunszentmártoniak!

A Magyar Posta Zrt. levélben keresett meg bennünket, hogy tájékoztasson, a 
 veszélyhelyzet kapcsán milyen cselekvési terv alapján dolgoznak.
Köszönjük, hogy mindent elkövetnek a járvány megfékezéséért!

„Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Posta Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozását minden lehetséges 
eszközzel segítse. A Kormány utasításaival és ajánlásaival összhangban összeállítottunk egy részletes cselekvési tervet, amelynek 
célja, hogy minden szükséges óvintézkedés bevezetése mellett a postai szolgáltatások folyamatosságát biztosítani tudjuk.

Ennek jegyében tájékoztatjuk Önöket az eddig megtett intézkedéseinkről.

ÁLTALÁNOS POSTAI / HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK
• A Magyar Posta minden postán naponta többször fertőtlenítést végez (kilincsek, pultok), a napi takarítás a fertőtlenítőszerek 
fokozottabb használatával történik.
• Védőeszközöket kaptak a postai munkatársak: arcmaszkot és gumikesztyűt, minden olyan munkatárs kapott, akinek ügyfélkap-
csolata van (kézbesítő, postai ügyintéző, csomagkézbesítő).
• Kézfertőtlenítőt biztosítunk valamennyi kézbesítőnknek zsebben is könnyen tárolható, kis kiszerelésben. A feldolgozó üzemek-
be, egyéb létesítményekbe pedig nagyobb kiszerelésen juttattuk el a szükséges fertőtlenítő szereket.
• Munkatársainkat folyamatosan tájékoztatjuk a veszélyhelyzeti fejleményekről, és felhívjuk a figyelmüket a higiéniás előírások 
betartására.
• A küldemények kézbesítése folyamatos, fennakadások a belföldi küldeményforgalomban nincsenek.
• A munkatársak számára előírás, hogy egy esetleges fertőzésről vagy abban való érintettségről a felettest azonnal tájékoztassák.
• Ahol lehet, ott biztosítottuk az otthoni munkavégzést.
• Korlátoztuk a postán tartózkodó ügyfelek létszámát, hasonlóan a gyógyszertárakhoz csak annyi ügyfél mehet be, ahány kiszol-
gáló pult működik.

ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉS
• Az érintésmentes kézbesítést a karanténban lévők miatt is kiemelten fontosnak tartjuk. Jelenleg keressük erre is a megfelelő 
megoldást.
• A Postatörvényt és az ÁSZF-ket áttekintjük, hogy milyen lehetőségünk van a közvetlen személyes kontaktus nélküli kézbesítésre.
• Hatósági támogatást (kormányzati) kértünk, a további szükséges intézkedések meghozatalához.
• A személyes kontaktus nélküli kézbesítést lehetővé tevő csomagautomaták fertőtlenítése a csomag ki- és betárolása során törté-
nik. A rekeszeket és az érintőképernyőt fertőtlenítőszeres törlővel tisztítjuk.
• Folyamatban van a Budapesten és Pest megyében lévő csomagautomaták és közvetlen környezetének teljes takarításának előké-
szítése.

FIXPONTI VÁLTOZÁSOK
• Az Operatív Törzs döntése alapján a posták délután 15 óra után is nyitva tartanak, de részben szüneteltetések, részben nyitvatar-
tás szűkítések lehetségesek, ezeket a honlapunkon naprakészen tartjuk.
• Egyes fixponti partnereink (COOP és Media Markt) átmenetileg nem fogadnak csomagokat. Az ezekre már úton lévő csomagok 
kézbesítéséről minden esetben egyeztetünk a címzettel.
• Partnerextra szolgáltatásunkban folyamatosan frissítjük az adatokat, egyedi címiratkitöltőt használó ügyfeleink felé a postai 
kapcsolattartók jelzik a változásokat.

NEMZETKÖZI KÜLDEMÉNYFORGALOM
• Közleményt jelentetünk meg az akadályozott nemzetközi küldeményforgalommal kapcsolatban. A postákat pedig értesítettük, 
hogy a megadott viszonylatokba ne vegyenek fel küldeményeket addig, amíg az akadályozottság fennáll.
• Az érintett termékek köre: Nemzetközi EMS, Nemzetközi elsőbbségi és nem elsőbbségi postacsomag, nemzetközi elsőbbségi és 
nem elsőbbségi levél, MPL Europe Standard csomag.
• Folyamatosan követjük a nemzetközi helyzetet és igyekszünk a járatok átszervezéséhez igazodva fenntartani a küldeményforgal-
mat ahol ez lehetséges. További, nemzetközi szállításokat érintő információkat honlapunkon talál.

AJÁNLÁSOK KONTAKTUSSZÁM CSÖKKENTÉSHEZ
• Javasoljuk, hogy feladóiknak az utánvéttel történő fizetést helyett inkább ajánlják az előre fizetés lehetőségét, ezzel is minimális-
ra csökkentve a személyes érintkezést.
• Javasoljuk, hogy a vásárlóknak rugalmasabb átfutási időt kommunikáljanak, mert a gyorsan változó helyzetben előfordulhat, 
hogy az időgarancia nem minden esetben lesz tartható.
További, naprakész információkat honlapunkon a www.posta.hu felületén találnak.

Kérjük, hogy mindannyiunk érdekében fokozottan tartsuk be a szükséges óvintézkedéseket, 
vigyázzunk egymásra!  

Kitartást és erőt kívánunk mindenkinek,
 üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.”
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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

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

- lakcímigazoló kártyáját,
- TAJ kártyáját, 

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

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.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁS

JOGI TIPPEK
“Eladó, kiadó most a ...házam”- Avagy a hàz/lakás eladáshoz kapcsolódó 

 SZJA fizetési kötelezettségről, röviden

Sokan tudják, hogy egy ház, vagy lakás adásvétel kapcsán alapesetben az eladónak, és a vevőnek adó-/ illetékfizetési kötele-
zettsége keletkezik.
Egy korábbi cikkemben már részletesen ismertettem a vevő által fizetendő vagyonszerzési illeték mértékét, számításának mód-
ját, és a kedvezményeket, most pedig a magánszemélyek által fizetendő személyi jövedelemadóval (SZJA) kapcsolatos alapsza-
bályokat fogom összefoglalni.

A legfontosabb, hogy SZJA fizetési kötelezettség ingatlan eladás kapcsán csak akkor keletkezik, ha az eladási ár magasabb, mint 
a vételár/szerzéskori érték volt.
Ebben az esetben is csak akkor kell SZJA-t fizetni, ha az eladott lakást, vagy házat az eladást megelőző kevesebb, mint öt évvel 
szerezték. Egyéb ingatlanoknál ez az időtáv 15 év.
Ha nincsen SZJA fizetési kötelezettség, akkor az adott adásvételt az adóbevallásban sem kell szerepeltetni.
Az SZJA mértéke 15 %, fontos azonban tudni, hogyan tudjuk kiszámítani azt, hogy mely összegnek szükséges a 15 százalékát 
venni.

Az első lépés, hogy az eladott ingatlan eladási árából (ha cserében állapodtunk meg, akkor a cserébe kapott ingatlan értékéből) 
ki kell vonni a korábbi vételárat, vagy ha azt pl. örökléssel szerezték, akkor az öröklési illeték megállapítása alapjául szolgáló 
értéket, ha öröklési illetéket nem kellett fizetni, akkor pedig a hagyatéki leltárban megjelölt értéket. 
Fentiekre tekintettel sem mindegy, hogy a hagyatéki leltárban milyen érték kerül rögzítésre.
Az így kiszámolt különbözetből levonható a korábbi szerzéssel kapcsolatban megfizetett illeték, a vásárlás utáni felújítási mun-
kálatok értéke (pl. nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés stb.), és az állagmegóvási beruházások értéke is. Állagmegóvás kapcsán 
azokat az eladás előtti két évben végzett munkákat lehet figyelembe venni, amelyek értéke  meghaladja az eladási árnak az öt 
százalékát (festés, tapétázás, beázás megszüntetése stb.).

Levonhatóak az eladással kapcsolatban kifizetett költségek, mint az ingatlan hirdetésének a költsége, az ingatlanközvetítőnek 
fizetett díjak, jutalékok, esetleges tulajdoni lapnak, vagy az értékbecslő díjának a költsége, hangsúlyozom, csak akkor, ameny-
nyiben ezek az eladónál merültek fel, és ha azokról az eladó számlával rendelkezik.
Ha a korábbi tulajdonszerzés ajándékozás útján történt, akkor az eladási bevételnek a 75 százaléka a mérvadó, ebben az esetben 
viszont más költséget nem lehet elszámolni.

A szerzést követő két évvel a fentiek szerint kiszámított összegnek a 90 százaléka, a harmadik évben 60 százaléka, a negyedik 
évben 30 százaléka lesz az adó alapja.

A pontos adófizetési kötelezettség mértékét a mindenkor hatályos jogszabályok alapján lehet megállapítani, így jelen írás nem 
minősül sem adó-, sem jogi tanácsadásnak, ennek célja az, hogy az olvasó átfogó képet kapjon a témával kapcsolatban.

Dr. Balla Anita ügyvéd 
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2020. február 6-án eltávozott közülünk  
Kunszentmárton egyik legidősebb, 96 éves lakója:

Dr. Séra Gyuláné Mátyus Róza
Búcsúgondolatok  egy édesanya  elvesztése kapcsán

Úgy volna az jó valahogy, ha szavak nélkül, csak a mélységes hallgatás titokza-
tos méltóságával búcsúznánk!
Úgy volna az hozzá is, magunkhoz is  méltó, ha az, akit ő bennünk szeretett, 
minden keresettség, mindennemű alakosság alól fölmentve szólhatna most vele, 

s a legszebb, leganyagtalanabb emberi nyelven: a lélek, a szeretet nyelvén; 
úgy valahogy, ahogyan a némán síró ének tud vallani: kit is veszítettünk el, 
meg a  hangtalan fohászkodó ima tud vallatni:  milyen feneketlen a mi gyászunk mélysége! 
Úgy volna jó búcsúzni valahogy, egyszemélyesen, kizárólagosan, el- félrehúzódva a legkedvesebb szemek elől is, abba a sóhajos 
belső mély-tudatba, amelyik mindig a legszebbet, 
a legkedvesebbet gondolta, tette, mondta volna, minden találkozáskor, minden ünnepi és futó alkalommal is - csak hát néha a fur-
csa és ügyetlen béklyó, a felnőttes szerepjátszás miatt
beérte szürke közhelyekkel, az érzelmek szabad szólása helyett; beérte az érzelgésmentes hűvös tartózkodással...
Nem nagy vétkek ezek, csak éppenséggel jóvátehetetlenek…
Most tudjuk már, micsoda szamárság volt ez az érzelmi túl-fegyelem!
Bizony, hogy jó volna most, szemtől-szembe tudatni vele, velük: mennyire jó volt mindaz, amit magukból átadtak nekünk, 
mennyire szép volt az ő feltételek nélküli mosolyuk, és hogy micsoda védettséget adott, követhető példát az ő kérlelhetetlenül 
határozott, mégis szelíd és mindenkor szerény és mindenkor bölcs magatartásuk – megköszönhetetlen!
S hát akkor hogyan is köszönhetnénk meg testük és lelkük csodáját: születésünket – hogy egyáltalán élünk!!
És mennyire megrendítő, hogy mindezek mellett, mindezekért cserébe nem kértek semmit: se hálát, se köszönetet, sem semmiféle 
fizetséget.
Hát persze, hogy szemérmes hálával fogadtak minden kis figyelmességet, minden őket ünneplő kis megnyilatkozást: mert hiszen 
mindössze ezek voltak az ő ünnepeik: a viszonzott szeretet rögtönzött pillanatnyiságai!
A végtisztesség a gyászon, a fájdalmas búcsúzáson túl is misztérium:  megtisztító ünnep is egyben...  
A földi elválás –  amióta a Megváltás kegyelme megtörtént velünk – a lehetséges örök találkozás ünnepe, ígérete is egyben: egy 
test lenni szeretteinkkel, mint valaha voltunk, egy lélek lenni, mint talán valahol, valaha lehetünk a legtisztább, legszentebb titok-
zatosságban...
Kimondatlanul is tudjuk: ez a valaha-valahol: az ígéret földje: Isten országa!
Mert bárkik voltunk, bármit tettünk, lelkeink amnesztiáját megadja végül Isten;
És ámuldozva suhanunk át most is az időn, és tanúként az együtt megélt életen: csak most láthatjuk igazán, mennyi egyszerűség 
és mégis nagyszerűség, önbecslésből fakadó természetes méltóság, tisztaság és kedvesség, szeretet és törődés és lemondás volt az 
ő földi léte.
Ez az ő életútja, ez az ő pályája, amiről a nyilvánosságnak is számot adhatunk; ez az ő gyönyörűséges és küldetéses vétója minden 
lehetséges rosszal szemben: nincs hátrálás,      
nincs megfutás, nincs dezertálás, nincs bizonytalankodás, semmi megalkuvás – hogyan művelhette ezt, hiszen csak egy törékeny 
leány, majd asszony volt?
Úgy történt az, és csakis úgy történhetett, hogy  hol volt, hol nem volt két ember, mint két lélek egymásra talált a feltétlen bizalomban, 
a hitben és a szeretetben – ez volt, lett és maradt minden viselt dolgaiknak az eredője: a kötelék, a szövetség: a család... 
És mert ezt soha föl nem adták, el nem árulták: sohasem veszítették el! 
Miután egyikük a halálba ment, ezt a köteléket a halál se törhette szét! 
Ketten voltak ők egy, és külön - egyedül is kettővé lettek...
És úgy éltek ők, hogy azt a csodát, a családot, minden napon megteremtették, minden napon megóvták és a mindennapokkal sze-
ntesítették, és ha kellett, minden napon megküzdöttek érte, megvívtak egymással is, a világgal is – félelem nélkül (vértezve egymást 
hűséggel, hittel, s a halálos ágyig egymásba fogódzva /Nagy L. után sz.): életre-halálra, mint a mesékben...
És ha harcoltak is, ha önvédelmükre verekedni kényszerültek is, a humánum legfőbb parancsait soha nem hágták át:  senkit nem sért-
eni, senkit nem bántani, senkit meg nem károsítani, senkit meg nem alázni! Hát csoda, ha úgy éltek ők, ahogy embernek emberként 
érdemes élnie!

Mi volt az ő életútja? Mik voltak napjai? 

Mindennapi hűség a hűtlenség ellen, mindennapi önbecsülés a becstelenséggel szemben, áldozatvállalás az ügyeskedéssel szemben, 
egyenes beszéd, igaz szó a hazugságok ellen, jó szó a bántás ellen, és védelem, védettség, menedék, meghitt biztonság, gondosság, 
ápolás, lelkeknek tűzhelye : a család. 
Bármerre járt bármiféle körülményben, munkában, munkakörben, nem vettek el semmit a világból, nem szakítottak ki a maguk 
hasznára semmit, ellenben adták amit adhattak, gazdagítva azt, mindennapi önbecsüléssel, szorgalommal, és mindezt a család 
keresztény hittel megszentelt bűvkörének védelmében.
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Ez volt születésük értelme, ezt kapták elődeiktől a tisztes szegénység hamujában-sült útravalóul, ezt tartották meg és ezt adták 
tovább töretlen, sértetlen egészként, hogy a rájuk bízatott, „a torkukra kötött Jó Hír”, az emberlét megmaradjon. Ezt szülte beléjük 
a család, ezt diktálta beléjük az iskola, ezt táplálta a hagyomány, ezt a vallás, és ezt, a saját észjárásuk is. Így lett egyre szebb, 
egyre fényesebb az ő lélekkel bűvölt értelmük, melyről hisszük, hogy úgy emberi, hogy sajátosan magyar, s egyben azért magyar, 
mert sajátosan emberi.

Mivé lesz a hagyaték? Napjaink világnemű hírei megrendítőek!
Mi lehet hát a mi védelmünk?Csakis a legszentebb emberi képesség, a legnagyobb emberi teljesítmény, amit a mi drága halottunk 
is hibátlanul véghez vitt: az Anyaság– ahogyan azt Ratkó József megírta:
„Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot alakot váltanak”
Mindjárt körülöleli, benövi a föld, s mely őt befogadja, ránk is nehezül, lelkeinkre is omlik:ránk, kik gyermekei vagyunk unokái, 
vejei, rokonai, barátai, szomszédai, ismerősei,
és mind, akik végső búcsúján megjelentek itt, s azokra is, akik nem jöhettek el...
Jó föld ez, áldott föld, magyar föld, megszentelték már akik elődeinkként belé temetkeztek.

                                                                                                                            Séra

Virágpor a rovaron, étel az asztalon!
Beporzók napja a Helytörténeti Múzeumban

A magyar kezdeményezésű Beporzók napja (március 10.) természetvédelmi 
jeles nap 2018-ban indult cselekvésre buzdító útjára. Az utóbbi években sú-
lyos háziméh-pusztulásokról értesülhettünk Magyarországon is, ám olyan 
kutatási eredmények is születtek, melyek rávilágítanak arra, hogy a vadon 
élő rovarvilág is fogyatkozóban van. Ezen aggasztó fejlemények alapjaiban 
változtathatják meg az emberek mindennapi életét, hiszen megannyi olyan 
élelmiszert (zöldségek, gyümölcsök stb.) fogyasztunk, amelyeket rovarfajok 
munkájának köszönhetünk. 
A múzeumok körében szárnyra kelt egy felhívás, amelynek célja, hogy 
együtt, szervezett formában a Beporzók napja (március 10.) alkalmából te-
gyünk azért, hogy felhívjuk a figyelmet a beporzók fontosságára, környe-
zetvédelmi problémákra. Ez a felhívás idén több mint 40 magyar és határon 

túli múzeumi kollégát mozgatott meg, köztük minket is itt, a kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeumban. 
Ebben az évben először egy rendhagyó foglalkozással készültünk a Kunszentmártoni Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjai számára. A természet-
védelmi témájú foglalkozáson a diákok bővíthették ismereteiket a beporzásról, a beporzást 
végző fajokról, élelmiszerekről, melyeket a beporzó rovaroknak köszönhetünk. A résztvevő 
3. a, b és 4. a osztály tanulóival beszélgettünk arról, hogy miért vannak veszélyben ezek a 
pótolhatatlan munkát végző fajok és hogy mi, hétköznapi emberek mit tehetünk a védelmük 
érdekében. A foglalkozás során a gyerekek megismerkedhettek a rovartanyával, másnéven 
méhecskehotellel vagy darázsgarázzsal, melyeket egy kis segítséggel ők is elkészíthetnek 
otthon. A múzeum udvarán elhelyezett rovartanyát a diákok színes virágmintával díszítet-
ték, ezzel is vonzóvá téve a kiadó szobát kereső ízeltlábúak számára, majd közeli megfigye-
léseket végezhettek egy méhecskén. Az ismeretszerzés után egy izgalmas mozgásos játékkal 
zártuk a foglalkozást, ami a méhecskék virágporgyűjtő tevékenységét imitálta. 

Köszönjük az iskola együttműködését, nyáron visszavárjuk elsősorban a program részt-
vevőit, hogy együtt szemügyre vegyük a reményeink szerint addigra belakott rovarszállót.

Fotók: Boros Melinda
Írta: Vass-Bathó Beatrix

„Magyar vagyok”
Mi és a világ - KÉSZ-esték

„Magyar vagyok” címmel versek, dalok hangoztak el a magyarságról, szülő-
földről, hazaszeretetről Dezső Dóra versmondó és Szűcs Miklós népdalénekes 

előadásában 2020. március 11-én a Szabó Gyula Művelődési Központban. 
A vastaps és a tekintetek az előadás után mind azt jelezték, a közönség lelki 

tartalékai feltöltődtek. Élménypillanatokban gazdagabban tértünk haza. 
 

Köszönjük szépen. 
-hr-
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EGYHÁZI HÍREK
„Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, 
volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették 
Jézust.”  (Jn. 19,40-42) A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ 
elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a 
sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett.” (Jn.20,2-3)
Kedves Olvasó! János evangélista, a tanítvány, elénk tárja az eseményeket Jézus halála és feltámadása kapcsán. Az apostolok, akik 
Jézusban hittek, akiknek elgondolásai voltak, mégis csalódtak, Jézus meghalt, és ők mind összetörtek. Összetörtek az álmok, az elgon-
dolások, a jövőbe vetett hitek, talán a remények is. Elvonultak, és nem értették a kialakult helyzetet. Mi is történt igazán? Hogyan lesz ez 
után? És ez a csönd nagypéntek délutánjától a húsvéti hajnalig kellett nekik. A csend az Istennel való találkozás színtere, hogy ebben az 
elvonulásban ne az emberi elme által elgondolt eseményeit kövessék, hanem az események mögé látva Isten nagyságát és elgondolását is 
megértsék. Az apostolok tanúi az üres sírnak. Lassan eszükbe jutnak Jézus szavai, a jövendölések, az ígéretek, amiknek be kell teljesedni. 
Ebben a csendben, összetörettetésben az apostolok hite már más lesz. A hit útjának mélységét járják be néhány óra alatt. Felnőnek arra a 
feladatra, amire Isten szánja őket, és megértik az Isten szándékát.  Mai életünkben mennyi minden összetört, összetörik, és a semmibe 
zuhan. Érezzük az emberi törékenységet és az emberi korlátokat. Sok dologra képesek vagyunk, de pont ezért talán Istent kihagytuk az 
életünkből. Nem fontos már, mert mindent elérünk. Vagy fontos lenne, de nem érünk rá, nincs időnk az Istenre. Rengeteget dolgozunk, 
és csak néha pihenünk, de akkor szükségünk van arra, hogy magunk és családunkkal legyünk. Ekkor sem keressük Istent. Talán már 
nem is ismerjük.  Nem köszönjük meg a sikereket, nem adunk hálát. Pedig mi, emberek, Isten nélkül nem tudunk élni. Minden embernek 
igénye van egy magasabb szintre, ami nem csak ez a földi lét és földi világ. Keresünk valamit, és sokszor ezeket a dolgokat, szokásokat 
tesszük meg a magunk isteneinek. Lehet ez horgászat, futás, munka, szórakozás, vagy bármi. Amiben kikapcsolódunk, ami fontos, de 
nem pótolja életünkben Isten helyét. Isten ezért megenged az Ószövetségben is bukásokat, csalódottságokat, és látjuk a húsvéti esemény 
kapcsán is Jézus halálát. A fájdalom, a szenvedés, végigvonul az emberiség életén, és ebből Jézus, mint valóságos ember és valóságos Is-
ten sem vonul ki. A fájdalom, szenvedés sok dologra megtanít bennünket. Talán leginkább az Istenbe kapaszkodásra. Ragaszkodni ahhoz 
az Istenhez, aki teremtett, aki létre hívott, aki által annyi és annyi sikert és eredményt elértem, elértünk. Megköszönni mindezeket, és 
hálásnak lenni az ajándékaiért. Az elmúlt napok eseményei, amik velünk történtek, döntés elé állítanak. Elégedetlenkedünk és méltat-
lankodunk és Istent hibáztatjuk, vagy nem értve, de elfogadva Istenbe kapaszkodva, beismerve kicsinységünket, Isten áldását kérjük és 
kívánjuk további életünkre is. Keresztségünk által egy olyan Istenhez tartozunk, aki Atyánk. A szülő sokszor fegyelmezi a gyermeket, 
mert ha mindent a gyermekre hagyna, rossz irányt venne élete. Isten fegyelmez bennünket is, de ami sebet üt, be is kötözi. Legyünk há-
lásak az Istennek, és lássuk meg, mennyire szükségünk van Rá. Szükségünk van a közös imádságra, a közös szentmisékre, szükségünk 
van az Istenházára, mert ez nekünk fontos. Imádni és hódolni akarunk az Isten előtt, megtalálni és folytatni Vele azt az utat amelyben, 
itt a földön kiteljesedünk és áldottak lehetünk. Szívemből kívánom, hogy újra Istenre találjunk. 

Forgó Miklós, plébános

TANÚSÁGTEVŐK

Az Egyház HÚSVÉT ünnepén Jézus Krisztus feltámadásának örvendezik. Nem egy elképzelt történet, hanem valóságosan megtörtént ese-
mény ennek az alapja. Ez TÉNY! Olyan történés, mint pl. Néró uralkodása, vagy más esemény, amiről mindmáig sokat beszélünk. Szent 
Pál apostol mondja el sokak élményét, mely az Apostolok cselekedetiben olvasható a Biblia lapjain. Péter, Jézus egyik tanítványa (az első 
pápa) tudósít: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig… (Jézust) Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasz-
totta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk 
és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.” Ennek a számunkra, - Istenben hívők számára – legfontosabb eseménynek örvendezünk! Ez ad 
értelmet hitünknek, ez a mi reménységünk alapja, mert Jézus felemelt bennünket, bűnre hajló embereket a Mennyei Atyához! Pál így tanít 
minket az Ap. Csel. 15. fejezetben: 20”Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” Kereszténységünk sarkköve 
ez a hit! Valóban feltámadt Jézus, alleluja! Az ÚJSZÖVETSÉG minden lapja a feltámadt Üdvözítőről tudósít. Jézusban van az élet, amely 
által nekünk is lett jövőnk. Nem csak ebben a földi létben, hanem a MÁSvilágon is! Erre teremtettünk. Választhatunk: halál, vagy élet. 
Szerető Istenünk is erre buzdít: „Válaszd az életet, hogy élj te és utódaid is!” (Második Törvénykönyv. 30,19.)       

Áldott húsvéti ünnepet kívánok Mindenkinek!  

Laurinyecz Pál

FELHÍVÁS! Kedves Kunszentmártoniak!
2019 pönkösdjén szülővárosunkban megnyílt a jubileumi év abból az alkalomból, hogy Kunszentmártonban – 300 évvel ezelőtt, a török hó-
doltság 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 (lakcím, e-mail 
cím, telefonszám, facebook oldal) jjuttassák el  a Szent Márton Alapítvány vagy a.Szent Márton Látogatóközpont facebook oldalára privát 
üzenetben, illetve a következő email-címekre: sze.pleb@gmail.com, tbm10@freemail.hu. 
Alapítványunk pályázatot nyújtott be a MOL-Alapítványhoz a találkozó megrendezésére. Az Önök segítségével, nagy összefogással sikerült 
megnyerni a támogatást. Hálásan köszönünk minden szavazatot. A járvány miatt a tervezettnél - májusnál -  később kerülhet sor a találkozó-
ra,amiről időben értesítünk mindenkit.   Ünnepeljünk együtt!      

Tisztelettel: Séra Erzsébet, a Szent Márton Alapítvány kuratóriumának elnöke
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Az UniTurn Kft. a koronavírus idején is kitart!

Fő profilunk mellett cégünk intenzív osztályokon lévő kórházi ágyakba is gyárt alkatrésze-
ket, ezért erkölcsi kötelességünknek érezzük addig gyártani, ameddig csak lehetőségeink 
és a piaci helyzet megengedi. 
Ezen nehéz időkben a legfontosabb mind a cégek, mind pedig az állampolgárok összetartá-
sa, egymás kölcsönös segítése. 
Számunkra fontos dolgozóink egészsége, a megfelelő higiénia betartása, mindezek mellett 
a vevői igények maradéktalan kiszolgálása, kielégítése.
Ezért ezúton is szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy cégünk területére szigorúan 
csak szájmaszk és kesztyű viselése mellett lehet belépni!

Mindenkinek jó egészséget és kitartást kíván az UniTurn Kft. csapata!

“Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk,  
ha levesszük szemünket a célról.” 

Henry Ford

Szanyiné Gulyás Andrea

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének közleményei
Hittel a megpróbáltatások idején

Idén fenyegetésekkel terhelt nagyböjti időszakot élünk meg. Világszerte rohamosan terjed és szedi áldozatait a koronavírus. Kis-
Ázsia felől több millió migráns előtt nyílnak meg a határok, amelynek következtében Európa déli országaiban háborús helyzet 
van kialakulóban. Ilyen körülmények között még nagyobb felelősséggel tartozunk magunkért, családunkért, felebarátainkért, 
de tudjuk, hogy hittel, Isten iránti elkötelezettséggel könnyebb szembenézni a komoly nehézségekkel is.
A nagyböjt a megtérés, az újrakezdés, a megerősödés időszaka. Út, amely a keresztáldozaton át elvezet a feltámadáshoz. Próbál-
junk ilyenkor a mindennapi rohanásból lelassítani, Istenre figyelni, elgondolkodni azon, mit tett értünk Krisztus. Igyekezzünk 
lelkileg, fizikailag többet adni magunkból, odaadó figyelemmel és együttérzéssel fordulni egymáshoz. Keressük a megújulás 
lehetőségeit.
Tegyük fel a kérdést, hogy Istennek tetszően élünk-e. Vizsgáljuk meg, életünk mely területeire kellene jobban odafigyelnünk. 
Ebben segíthet az intenzív lelki élet, a világi hívságokról, szenvedélyekről való lemondás, amely által felismerhetjük nemcsak 
függőségeinket, hanem azt is, ami valóban tartalmasabbá teszi az életünket. Amikor Isten, az emberi lélek és a hit kerül a kö-
zéppontba, akkor egy kihívásokkal teli nagyböjt örömteli időszak lesz: lehetőség a mindennapokból való kilépésre, a fontos, 
örökkévaló dolgokon való elgondolkodásra, a megpróbáltatások idején az Istenbe vetett bizalom erejének megtapasztalására.

Köszönet: imával és tapssal

A KÉSZ hálásan köszöni az Operatív Törzs vezetőinek, tagjainak, a koronavírus-járvány elleni védekezésben résztvevőknek – 
az egészségügyben dolgozóktól a rendfenntartókig mindenkinek – lelkiismeretes, önfeláldozó munkáját.
További hitet, erőt, egészséget, kitartást kíván nekik a hosszú küzdelemben.
A KÉSZ – Magyarország legnagyobb keresztény, civil szervezete – minden tagja a maga szintjén részt vesz a védekezésben. 
Ezen felül arra kér minden állampolgárt, hogy esténként 20 órakor, az egészségügyi dolgozókat köszöntő, Olaszország után 
nálunk is terjedő taps kezdete előtt mondjon el egy Miatyánkot az első vonalban és a háttérben küzdőkért.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége
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Labdarúgás
Második a KuTE!

A megyei II.osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idénye február 22-én rajtolt, viszonylag kedvező időjárás fogadta a csapatokat. 
Csépa visszalépett a bajnokságból, ugyanis az önkormányzati támogatása minimálisra csökkent. A csépaiak őszi eredményeit 
törölték, így a KuTE 3 pontot vesztett. Minden csapat élt az átigazolási időszak lehetőségeivel. A KuTE öt játékost igazolt - Ti-
szaföldvárról Tóth Ádám (21 éves), Melis Bence (22), Lendvai Arnold (24), Csépáról pedig Hervai Csaba (21) és Oberna Gábor 
(31) húzhatta fel a zöld-fehér mezt. Rácz János gólkirály viszont térdsérülése miatt csak a lelátóról biztathatta társait. Sajnos kettő 
döntetlennel kezdett a csapat, majd egy szenzációs győzelem után hazai pályán a bajnoki cím vetélytárstól szenvedett vereséget 
zárt kapus mérkőzésen. A koronavírus járvány miatt a bajnokság szünetel.

Tiszaszentimre-KuTE 2-2 (0-1)
100 néző, vezette: Gönczi Pál
Gól:Nagy (50,56) ill.Gödő (4), Melis (83).
Kiállítva: Kovács (43)
Remek kezdés, majd emberhátrány egy félidőn keresztül, így csak döntetlen.
Hovodzák Ferenc: Változatos mérkőzésen igazságos döntetlen.

KuTE-Jászapáti 1-1 (0-0)
Molnár Lajos sporttelep, vezette: Simon Ádám
Gól: Peres (82) ill. Volyák (55).
Testvérvárosok rangadóján az esélytelen vendégek meglepetést okoztak.
Hovodzák Ferenc: Az egyenlítő gólunkig nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, utána viszont kimaradtak a helyzeteink.

Tiszagyenda-KuTE 0-6 (0-4)
Szolnok műfüves pálya, vezette: Seletye Róbert
Gól: Lengyel (14), Oberna (27), Gödő (32), Nuskov R. (43), Viczián (61), Tóth (85).
Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés, a KuTE bajnokesélyesként remekelt.
Hovodzák Ferenc: Mindkét oldalon bent maradt két-három gól, de a különbség reális.

KuTE-Martfű 0-1 (0-0)
Molnár Lajos sporttelep, zárt kapuk mögött. vezette: Czékus Sándor
Gól: Hevesi-Tóth Tamás (54)
Bajnokaspiránsok csatájából ismét a martfűiek győzedelmeskedtek.
Hovodzák Ferenc: Egy hiba döntötte el a mérkőzést. Nem tudtuk megismételni a múlt heti játékunkat.

Pálinkás Ferenc

Városi Sportbál 2020

Közel 30 év után újra Sportbál volt Kunszentmártonban! 2020. március 7-én a Dani Margit Sportcsarnok-
ban került megrendezésre a Városi Sportbál. A rendezvény ötlete már évekkel ezelőtt megfogalmazódott 
Kiss József főszervezőben, de a megvalósításig eddig várni kellett.
Az előkészületek 2019. év végén kezdődtek el az időpont, a helyszín és a zenekar kiválasztásával. Cél a 
sportoló gyermekek támogatása volt. A közös ügy érdekében összefogott a labdarúgó és a kézilabda egye-
sület vezetősége és a város vezetése is.
A Sportbál fővédnöke Wenner-Várkonyi Attila polgármester volt, aki műtétje miatt sajnos nem tudott 
a helyszínen megjelenni, így Szarka László önkormányzati képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Az 
érkező vendégeket üdvözlő itallal fogadtuk. A zenét a helyi Tanárok együttes szolgáltatta, az egész estés 
svédasztalos vacsoráról pedig a csongrádi Bárka Étterem gondoskodott.
Meglepetés vendég a hódmezővásárhelyi Pole Magic Rúdtánc Stúdió volt, akik műsorukkal elkápráztat-

ták a vendégeket. Nem maradhatott el a tombola sorsolás sem, ahol a fődíj egy 2 fős gyulai wellness utalvány volt.
Éjfél után a nemzetközi nőnap alkalmából valamennyi hölgy részére virággal kedveskedtünk.

A jó hangulatot jelezte, hogy a bál 
hajnalig tartott, és mindenki úgy távo-

zott: „Találkozunk jövőre!”

Külön köszönetet szeretnénk monda-
ni Wenner-Várkonyi Attila polgár-
mester úrnak, Imrei Lászlónak és 

Tasnádi Balázsnak.

Kiss József - főszervező
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30. Magyar Evezős, Ergométeres Országos Bajnokság,
MEFOB Evezős Ergométer, 2020. február 23., Székesfehérvár ALBA REGIA 

Sportcsarnok

Vasárnap reggel 600-kor indultunk Székesfehérvárra Földi István gépjárművével Ön-
zetlen segítségét ezúton is megköszönöm, mint KDSE elnök.
A Kunszentmárton Diáksport Egyesületet Kondor Csaba tanár úr képviselte, amatőr 
sportolóként. Több hónapos felkészülés után végre elkövetkezett az Amatőr 2000 mé-
teres táv teljesítése. Itt az életkor nem számít, csak 18 év feletti legyen a versenyző.
A 2000 méteres futam fej-fej mellett zajlott, az első három versenyző részéről, míg a 

többiek is igyekeztek, de nem tudtak beleszólni a végeredménybe!
Csaba bácsi – aki óriási példakép a gyerekeink szemében –, több mint 3 mp-es időjavítással, az eddigi legjobb időeredményével, 
6:37,7 mp-el a 2. helyen zárt, vagyis a magyar bajnokság ezüstérmese lett, kilenc versenyző közül. Az első helyezett kettő (2,5) 
mp-el tudta csak túlszárnyalni Kondor Csabát!

Végeredmény: 1. helyezett Szabó Levente - 6:35,2, 2. helyezett Kondor Csaba - 6:37,7, 3.helyezett Lovász Miklós - 6:41,0
A KDSE elnöksége nevében gratulálunk a kimagasló eredményhez.

Vincze Béla, KDSE elnök, Edző, felkészítő

Evezős Ergométer Diákolimpia
Országos Döntő egyéni és csapatverseny, Budapest, 2020. március 07.

A szokottnál is nehezebb körülmények között (tornaterem felújítás a Széchenyi lakótelepen) csak a folyosón húzhattunk, lelkes kis 
csapatunkkal az evezős ergométerekkel. Decemberben a Magyar Ergométer Szövetségtől kaptunk két darab D típusú sporteszközt 
Simon Tamás úr jóvoltából. A Diákolimpia Országos Döntőjén 2. alkalommal rendeztek csapatversenyt is, a különböző korcso-
portokban két leány és két fiú alkotta csapatokban. Komoly fővárosi és vidéki egyesületek tagjai háttériskola tanulói versengtek 
egymással, magas színvonalon, nagy létszámban, egyéniben és csapatban.

Részletes eredmények:
III. kcs./1-es kategória 2008-as születésűek
 35 főből, 2:25,1 idővel  25. hely Kispál Johanna
III. kcs./2-es kategória 2007-es születésűek
 42 főből, 1:51,8 idővel 12. hely Csík Csongor István
IV. kcs./1-es kategória 2006-os születésűek
 55 főből, 1:47,9 idővel 22. hely Csató László
 55 főből, 1:50,3 idővel 26. hely Szántó Levente
IV. kcs./2-es kategória 2005-ös születésűek
 42 főből, 1:44,4 idővel 16. hely Gulyás Attila

Csapatverseny:
III. kcs./2-es kategória 2007-es születésűek

 6 csapatból 2:02,5 idővel 3. hely bronzérem
 Benke Lili Noémi, Péter-Szabó Anna, Csík Csongor István, Veres Iván

IV. kcs/1-es kategória 2006-os születésűek
 7 csapatból 1:57,7 idővel 4. hely pontszerző hely
 Hircze Fanni, Kovács Krisztina, Csató László, Szántó Levente

IV. kcs./2-es kategória 2005-ös születésűek
 4 csapatból 1:55,4 idővel 2. hely ezüstérem
 Kaló Adrienn, Polecsák Réka, Gulyás Attila, Kurucz Dániel

Köszönöm a Szülőknek a lelkes szurkolást, a fényképeket. Reméljük a későbbiekben 
is sikerül megteremteni a felkészülési lehetőségeket – főképpen szülői segítséggel -, 
és tovább tud működni lelkes csapatunk, hiszen Budapest, Győr, Mosonmagyaróvár, 
Balatonfüred, Szolnok, Csongrád mellett versenyeztünk, és ilyen szép sikereket elér-

ni, igazolja műhelymunkánkat, viszi Kunszentmárton város hírnevét az országban!

       Tisztelettel: Vincze Béla 
testnevelő, edző
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Elhunytak
Szakács László 84 éves
Baranyi István 66 éves
Czeczó István 84 éves

Makai Csaba Zoltán54 éves
Harangozó Imre 65 éves

Mészáros János (volt cserkeszőlői lakos )82 éves
Kardos Lászlóné Tóth Mária78 éves

Bíró Pál 80 éves
Tóth Péter 85 éves

Habranyi Istvánné Kovács Ilona 60 éves
Furka Jánosné Fejes Magdolna 72 éves

Kollár Andrásné 89 éves
Utassy Gábor 80 éves

Jordán Antalné Pápai Jolán 88 éves

Házasságkötés
Kontra Katalin és Gerőcs László

Kiss Viktória és Szilágyi Szabolcs
Nédó Katalin Eszter és Molnár Imre

 
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

KÖSZÖNET

Édesanyám, nagymamánk, dédink 
Bozsik Lászlóné Czakó Erzsébet  

emlékére.

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,

emléke szívünkben otthont talál .........”

Hálásak vagyunk minden együttérző szóért, 
 virágért, koszorúért, ölelésért!

Magdi, Zita, Dóri, Máté 
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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.  
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Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. A következő lapzárta 2020. április 25.
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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!” 




