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Exkluzív interjú Opitz Barbival
A koronavírus járvány komoly kihívás elé állította 
az egész világot, köztük az előadóművészeket is. 
Hogyan érinti ez a mindennapjait? Hogyan telik 
most egy napja a művésznőnek?

- Kezdetben nagyon pozitívan álltam ehhez a 
helyzethez, minden szabályt betartva. Eddig 
szerencsére maximálisan jól érzem magam. Azt 
gondolom, vidéken nem olyan nehéz betartani 
a szabályokat, mint például a fővárosban. Sokat 
pihenek, edzek, olvasgatok.

Szinte mindennap megcsodálom  gyerekkorom 
csodálatos helyszínét, a sonkádi Túr folyó mentét. 
Nagyon jó érezni a tavasz illatát, látni a természet 
ébredezését, nézni a szobámból, ahogyan esik az 
eső.

Az elmúlt években ez számomra kimaradt. Újra 
úgy érzem  magam itthon, mint néhány évvel 
ezelőtt. Segítek anyukámnak mindenben, amiben 
csak tudok. Veteményeztünk, gyümölcsfákat 
és virágot ültettünk, minden elhanyagolt dolgot 
elővettünk.  Mindig nagyon hiányzik a nővérem 
és most vele is több időt tudunk eltölteni.   
Természetesen nagyon hiányoznak a fellépések 
és a rajongók is, már többször elérzékenyültem 
emiatt.   

Biztosan nem egyszerű most fellépések nélkül, távol a rajongóktól. Sikerül-e mégis kapcsolatot tartani 
velük otthonról?

- Úgy érzem, nekem vannak a világon a legkitartóbb, legkedvesebb rajongóim. A szeretetüket különféle 
módon fejezik ki. Folyamatosan törődnek velem, írnak, posztolnak, szerkesztenek fotókat rólam, nagyon 
sokan lerajzolnak. Ami csodálatos, hogy még egymással is összebarátkoztak. Sokszor meghatódom, 
nincsenek szavak.  

Az otthon töltött idő ihlet, új dalok szerzése tekintetében gyümölcsöző volt-e?

- Igen, már több saját dallamom van szöveggel együtt. Csiszolgatom még, és ha teljesen elégedett leszek 
vele, megmutatom. Ugyanakkor nagyon elégedett vagyok, és nagyon nagyra tartom  a zeneszerzőmet, 
mindig maximálisan megvalósítja az elképzelésemet. 

Kunszentmártonban is sokan kedvelik, és már nagyon várták a fellépését a majálison, amit most végül 
nem lehetett megrendezni, de ha minden jól alakul, még idén szeretnénk bepótolni ezt az alkalmat. 
Hallott-e már városunkról? Végül esetleg valami üzenet a helyi rajongóknak?

- Sajnos még nem volt szerencsém megismerni a várost, csak annyit tudok, hogy Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében van és csak átutazóban láthattam.  Nagyon örülök, hogy ennyien szeretnek itt is!

Ami késik, nem múlik!   Pozitívan gondolkodjunk és vigyázzon mindenki magára. A legeslegfontosabb 
az egészség!  Talán addigra elkészül az új dalom klipje is, amiről  előzetesen csak annyit mondok, hogy 
nagyon fogják szeretni. Addig is küldöm a  szívecskémet minden szeretetemmel.   

Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Jó egészséget, és további sikereket kívánunk!

- Én köszönöm, hogy gondoltak rám! 
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A Kunszentmártoni 
Szociális Ellátási Központ 

tájékoztatója
                                                                                    
A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ in-
tegráltan működő intézmény, amely több telep-
helyen lát el idősgondozási feladatokat. A járvány-
helyzet miatt kialakult vészhelyzetben a városban 
szolgáltató Idősek Nappali Ellátása egységünkben 
a feladatok a sokszorosára növekedtek, melynek 
elvégzésében segítséget nyújt a kunszentmárto-
ni önkormányzat vezetősége, dolgozói és annak 
intézményei. A városban élő idős emberek egész-
ségének védelme érdekében segítünk a bevásár-
lásban, gyógyszerkiváltásban, az ebéd házhoz 
szállításában. Dolgozóink megfelelő védőfelsze-
reléseket és a meghatározott ajánlásokat alkal-
mazva végzik gondozó-segítő tevékenységeiket, 
a védőfelszereléseket folyamatosan biztosítja az 
intézmény számukra, saját és ellátottaink egész-
ségének megőrzése védelmében. 

Az Idősek Otthonában az ellátotti férőhely 25 fő, 
10 munkatársunk tesz meg mindent az idősek 
teljes körű ellátásáért az általános előírásokat és 
a járványügyi helyzet miatt beiktatott különleges 
óvintézkedéseket is betartva. Az otthonban láto-
gatási tilalom miatt a hozzátartozók jelenleg nem 
kereshetik fel lakóinkat, ezért fokozottabban fi-
gyelünk  időseink mentális, érzelmi állapotára, 
mivel ebben a helyzetben az érzelmi megerősítés, 
támogatás, a lelki egészség megőrzése elenged-
hetetlen. Az idősek állapotának megőrzése, ill. ja-
vítása érdekében lehetőségeink szerint segítünk, 
támogatjuk a hozzátartozókkal való kapcsolat-

tartás megvalósítását telefonon, interneten. Úgy 
vélem, ezzel hozzájárulhatunk, hogy a kialakult 
helyzetet könnyebben átvészeljék és a rokoni, 
baráti kapcsolataikat megőrizhessék, ápolhassák. 
Az otthonban az orvosi ellátás folyamatos, mely 
egészségügyi biztonságot nyújt ellátottaink és 
dolgozóink számára.

Az önkormányzat és az intézmény nevében el-
mondhatom, hogy Kunszentmárton városában 
élő időseink számára magas színvonalú ellátást 
nyújtunk az emberi méltóság tiszteletben tartásá-
val, olyan szakemberekkel, segítőkkel, akik  hiva-
tásukat küldetésnek tekintik és arra törekszenek, 
hogy az otthon és a város lakói is így érezzék ezt. 

Bereczné Csörögi Györgyi
mb. intézményvezető

Köszönetnyilvánítás
A védekezésben a szájmaszkok előállításában 
az alábbi cégek, magánszemélyek működtek 
közre: 

I Love Textil (maszk anyag), Kelme Stúdió (maszk 
anyag), Jancsikné Fazekas Anikó (200 maszk-gumi), 
Rikovinett Kft. (varroda, maszkgyártás) Halászné 
Szente Erzsébet, Takács Jánosné (szabás), Czakó 
Margit, Pálinkás Zsuzsanna, Pintérné Molnár 
Éva, Tóth Zoltánné, Gyovainé Bata Mária, Oláhné 
Varga Ágnes, Gödő Jánosné, Molnárné Tóth 
Klára, Kissné Miklós Erika (varrónő), Kelemenné 
Asztalos Krisztina (varrónő), Gyóllainé Szilák Edit 
(varrónő), Szabó Jánosné (varrónő), Kovács Mária 
(varrónő), Kátai Ibolya (varrónő), Balázsné Juhász 
Éva (varrónő), Árvai Mártonné (varrónő), Papp 
Szőrme Kft (maszk gyártás-Papp Józsefné, Lénárt 
Imréné, Józsáné Varga Ilona, Szaszkó Istvánné, 
Nagygyörgyné Papp Beatrix, Papp Judit), Parti 

Szőrme Kft (maszkgyártás), Shemshi Pizzeria

Önkéntesek:

Farkas Erika, Jokity Zita, Dr. Kiss Zsófia, Sulyák 
Tamás, Csató Csenge, Horváth Mariann, Szabó 
Zoltán, Dr. Szabó Péter, Szarka László

Köszönjük áldozatos munkájukat!
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Összefogás 
a járványhelyzetben

Kunszentmártonban elindult egy több lépcsős 
adományozási projekt. E jótékony megmoz-
dulásoknál minden esetben felbukkan egy 
név: Jokity Zita, a Párbeszéd Magyarországért 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei alapszervezeté-
nek elnöke. Neki teszek fel néhány kérdést en-
nek kapcsán.
 
Cs.E.: -Kedves Zita,szeretném megkérdezni, hogy 
mi adta az ötletet, az elgondolást elindítani ezeket 
a nemes dolgokat? 

J.Z.: Köszönöm a kérdésedet. Egész életemben sze-
rettem segíteni az embereken, csak nem volt min-
dig lehetőségem rá. Itt Magyarországon, Kunszent-
mártonban, megtaláltam azokat az embereket, 
anyagi és más lehetőségeket, akik és amik lehetővé 
teszik számomra, hogy minél több emberen külön-
böző módon segítsek. A Párbeszéd Magyarorszá-
gért megyei elnökeként, civil aktivistaként bevon-
va más embereket is, sikerült elindítani és lassan 
végig is vinni egy nagyobb /meleg étel a rászoru-
lóknak/ és egy kisebb akciót /fertőtlenítő szerek 
osztása/, a harmadikban pedig aktívan részt venni 
/ruhanemű, játék és bútorok beszerzése, osztása/.

 Cs.E.: -Van energiád, az látható. Szeretném, ha 
részletesebben mesélnél egy-egy ilyen kezdemé-
nyezésről. Elsőként a Meleg ételt a rászorulóknak 
akcióról. Mit takar és miként valósulhatott meg ez 
a dolog? 

J.Z.: Nem valósulhatott volna meg, ha nem fogunk 
páran össze. Itt elsősorban a Párbeszéd Magyar-
országért mellett kiemelném Sárközi Györgyöt, 
Tígyiné Patkó Máriát és a Fatányéros Vendéglőt, 
Jauernik Istvánt és az MSZP-t és persze téged. 
Alapgondolatunk az volt, hogy jó lenne kezdemé-
nyezni egy ingyenkonyhát, napi egy tál ételt a rá-
szorulóknak, ebben a vírus okozta egyre nehezebb 
gazdasági helyzetben. Sajnos, ezt ilyen formában 
nem tudtuk megvalósítani, így ki kellett találni va-
lami mást. Segítségeddel készítettünk egy listát a 
rászoruló családokról, akiknek hétvégén kétnapi 
meleg, többfogásos ételt tudtunk biztosítani. Azért 
hétvégén, mert ezek a családok hétköznapokon 
részesülnek különböző támogatásokban városunk 
szociális hálóján keresztül. Ez szám szerint az első 
hétvégén /április 25-26-án/ 33, másodikon 46, har-
madikon 48, a negyedik, az ötödik és a hatodik hét-
végén / Pünkösd / pedig 53 felnőttet és gyereket 
jelentett. A lista bővítéséhez hozzájárultak azok a 
pénzadományok, melyek időközben megérkeztek. 
Gondolok itt a Magyar Vöröskereszt Területi Szer-
vezetére, a Civil Szervezetek Szövetségére, néhány 
vállalkozásra /Sellő Kft, Pálinkás József, Kaposiné 
Kurtán Andrea, Shemsi Albán Pékség/ és néhány 

magánemberre /Turai Attila, Kissné Varga Erika és 
jómagam/. A cikk írása alatt a program még tart /
május 25/, de egy nagyobb összefogás hiánya mi-
att nem biztos, hogy júniusban tudjuk folytatni. 

Cs.E.: -Kéz-  és általános fertőtlenítők is kerültek át-
adásra. Milyen intézmények kaptak ezekből a cso-
magokból a városban? 

J.Z.: -Két átadást szerveztem, egyet, mint a Pár-
beszéd megyei elnöke és egyet, mint magánem-
ber. Az első adománycsomagot, ahol kb. 45 ezer 
forint értékű általános fertőtlenítőszerek voltak  
/amit a párt az országos pénzadománygyűjtésből 
vett meg. Átadtam Kunszentmárton Város Ön-
kormányzatának, mint valahány városi intézmény  
/Idősek otthona, Idősek klubja, Óvoda, Bölcsőde és 
Szociális Ellátási Központ/ fenntartójának. Ezúton 
is meg szeretném köszönni a polgármester úrnak 
az ünnepélyes átadás biztosítását. Mint magánem-
ber hasonló értékű és tartalmú csomagot adtam  
/adtunk/ át a Kunszentmártoni Városi Egészség-
ügyi Központnak. Remélem, hogy a felsorolt intéz-
mények maximálisan ki tudták használni az ado-
mányokat, de ugyanakkor azt is, hogy a jövőben 
már nem kell ennyit harcolnunk a vírus ellen és az 
adományaink más jellegűek lesznek. 

Cs.E.: -A városban egyéb adományozásban is részt 
veszel és besegítesz. Gondolok itt ruhanemű, játék 
és bútorok adományozására, amit jómagam indí-
tottam el tavaly év végén. Hogy bírod energiával, 
hiszen állandó pörgésben vagy? 

Z.J.: - Szívem csücske a felsorolt adományok be-
szerzése, osztása, és örülök, hogy ebben is tudok 
segíteni. Mindig is teljes odaadással csináltam 
végig mindazt, amihez nekiláttam. Hála Istennek, 
még így 57 évesen is van energiám a pörgéshez, 
majd meglátjuk, meddig. 

Cs.E.: -Köszönöm a válaszaidat és ezennel kívánok 
neked erőt és kitartást a továbbiakban! Ismerve a 
habitusodat, bizonyára lesz még mihez!

Csató Erika



Búcsúzunk Sárika nénitől
2020. március 29-én, egyetlen nappal a 90. születésnapja előtt távozott közülünk egy olyan pedagógus, aki 
Kunszentmárton egyik ikonikus alakja volt. Kinek Sárika, kinek Sárika néni. Kollégák, barátok és tanítványok 
emlékeznek még a különös, légies, sajátos látásmódú kollégára, és bizonyos hogy mindannyiunknak van 
a lelkében egy mozdulat, egy hanglejtés, egy mondat Sárikától. Nem tudom, mennyien vannak, akik tőle 
tanulták a nyelvtani szabályokat, a szép magyar beszédet, a verseket, a szép históriákat, a legendákat, 
a történelmi eseményeket, de az biztos, hogy mindannyiuknak van a lelkében egy csöppnyi Sárika néni.

Sárika lelke megtért szeretett férjéhez, a szintén legendás pedagógushoz,  Kárpáti Zoli bácsihoz.

Az osztálytalálkozók úgy kezdődnek, hogy emlékszel, amikor Sárika néni… és itt egy kis mulatságos 
történet következik. Arra is emlékszünk, hogy milyen szenvedéllyel tanított, úgy beszélt egy-egy íróról, 
költőről, hogy azt menten a szívünkbe zártuk. A történelmi események, pontos évszámok nem voltak 
nála szigorúan vett tananyagok, sokkal inkább szerette, ha az összefüggéseket látták a kisdiákok, ha 
gondolkoztak és kérdeztek. A fogalmazás tanításának kiemelkedő szerepet szánt, élvezettel olvasta, 
javítgatta, csiszolgatta a tanítványok papírra vetett gondolatait. Tőle tanultak először versértelmezést, 
versmondást. Minél több gyereket szeretett volna eljuttatni az irodalom mélyebb értelméhez. 
Szavalókórusokat szervezett, balladákat dramatizált. Így tette mindenki számára szeretetté az irodalmat, 
a nyelvtant, a történelmet.
Osztályaiért mindent megtett, minden fórumon maximálisan képviselte a gyerekek érdekeit, humánus, 
együttérző, empatikus pedagógus volt. Tette mindezt úgy, hogy egyéniségével, stílusával, intelligenciájával, 
eleganciájával fűszerezte.

Az éppen hogy csak serdülő kislányokat elbűvölte megjelenésével, iránymutató volt a szép külsőre, a 
tisztelettudó viselkedésre, az egyéni stílus kialakítására. Emberileg, külső, belső tulajdonságaival, sajátos 
modorával, finom humorával példa volt a kisvárosi fiatalok előtt. Egy szerethető, csodálható egyéniség 
volt. Amikor már nyugdíjas lett, s az utcán találkozott egykori tanítványaival, mindenkihez volt néhány 
szava, volt, akivel emléket idézett, volt, akit figyelmeztetett valamilyen tettére, mondatára. Most itt 
hagyott bennünket: kollégákat, barátokat, tanítványokat.

Örökre pedagógus maradt a szó legnemesebb értelmében.

      Kovács Magdolna
                      volt tanítványa, majd kollégája
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Az érettségizők helyzete a digitális oktatás 
világában

A jelenlegi járványügyi helyzet mindenkinek gyökeresen megváltoztatta az életét, mindenkire plusz 
terhek nehezedtek, nincs ez másként a végzős középiskolás diákokkal sem. Heteken keresztül ho-
mály övezte az érettségi sorsát, de immár hivatalosan is megkezdődött május 4-én a 2020-as tavaszi 
érettségi vizsgaidőszak. Nézzük meg a Kunszentmártonban érettségiző fiatalok véleményét, amely a 
Levizsgázunk! De hogyan? című kérdőív alapján történik.

Mit mondanak a számok?

Az idén Kunszentmártonban érettségizők 81%-a töltötte ki a kérdőívet, ami 21 főt tesz ki. A kitöltők 
többsége nem ért egyet azzal,  hogy a távoktatás bevezetése segít a sikeres felkészülésben, viszont 
szinte egyhangúan elfogadhatónak vélik a helyi gimnáziumban történő távoktatás kivitelezését, szín-
vonalát. 
A továbbtanulási tervek megosztóak, a megkérdezettekből 6 diák szeretné tanulmányait felsőokta-
tásban folytatni, de félnek, hogy a mostani felkészülés nem lesz elég a sikeres felvételhez. Ennek 
ellenére érdekességképpen megemlítenénk, hogy  kis híján egynegyedük jár felkészítő magánórára. 
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Milyen gondolatok merülnek fel ilyenkor a diákokban?

„A távoktatás számomra nehéz, mert matekból és angolból nem nagyon vagyok jó, és számomra az 
lenne a fontos, hogy elmagyarázzák, de a vírus miatt magántanárhoz sem tudok járni…” – fogalmazott 
egy végzős diák. De volt, aki nem csak a felkészülés nehézségét emelte ki, hanem az egészséges vizs-
gadrukkból fakadó hátulütőket. Idézem: „Véleményem szerint ebben a helyzetben érettségi vizsgát 
nagyon nehéz lenne tenni, ugyanis nem csak ez az egész vizsgás atmoszféra adná a stresszhelyzetet, 
de még a vírus is. Aki pedig nagyon stresszes, annak nem sok jó fog kisülni belőle. A távoktatás sze-
rintem nem rossz ötlet és kivitelezhető, de nem ilyen körülmények között.”
Számos hasonló vélemény fogalmazódott meg a helyzettel kapcsolatban, melyek mindegyike tük-
rözte az aggodalmat.  A helyi távoktatás a diákok szerint jól működik, magával az új helyzettel, a 
nehezebb felkészüléssel volt problémájuk, mely értelemszerűen félelemre adott okot. Az idei tavaszi 
vizsga megtartását mind járványügyi, mind teljesítményi  szempontból nem tartották kivitelezhető-
nek, érdemesnek.

Hogyan tovább?

A nehézségek ellenére tanulságos volt az oktatás helyzete. Remélhetőleg a mostani helyzet átvészelé-
se után elkezdődik egyfajta országos felkészülés, amely lehetővé fogja tenni a digitális oktatásra való 
átállást bármilyen helyzetben úgy, hogy az helytálljon minden téren a XXI. századi Európa modern 
oktatási világában. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan befolyásolta a vizsga egyes tanulók terveit, milyen kudarcokat vagy 
éppen nem várt sikereket könyvelhetnek el, a válasz még várat magára. Miután a fő érettségi tárgyak 
lezárultak, újabb véleményfelmérésre készültem, de ez a diákok lelkesedésének hiányában kudarcot 
vallott, elemezhetetlen adatokkal szolgált.
Mindezek ellenére kívánok minden végzős diáknak a továbbiakban is sok sikert, a nyárra jó pihenést. 
Remélem, sikerül mindent megvalósítanotok úgy, ahogy azt elterveztétek!

Korkmaz Onur



Verselő 
Kunszentmártoniak

Smuta Zsoltné vagyok, leánykori nevemen, Tóth Mariannaként 
publikálok. Kunszentmártonban élek, óvodapedagógusként dol-
gozom 38 éve. 5 musical szövegkönyvírójaként most mese- és 
versíróként is szeretnék bemutatkozni. Magánkiadásban 3 gye-
rekverses és egy meséskönyvem jelent meg, egy verseskötetem 
pedig a felnőtteknek szól.
Verseim megtalálhatóak a „Dió magazin” Irodalmi és ismeret-
terjesztő portálon, a Californiai „Óperencia kulturális honlapon”, 
és a „Redemptió” újságban és a Poet.hu weboldalon is. Az oldal 
üzemeltetőitől az alábbi értékelést kaptam: „A 2019-ben publikált 
verseidet összesen 5473 alkalommal tekintették meg látogatóink, 
ezzel pedig az év legolvasottabb szerzőinek felső 10%-ába tarto-
zol.”
Szappanozó című gyermekversemet 5500-an osztották meg a Fa-
cebook-on, lefordították angol nyelvre, Argentínában pedig meg-
zenésítette a magyarországi ősöktől származó Lajtavári Márton 
zeneszerző. Ez év januárjában a „Karácsonyi Fények” című Jász-Nagykun-Szolnok megyei versíró pályázat 
első helyezettje díjat vehettem át a megyeházán. Verseskönyveim kikölcsönözhetőek a kunszentmártoni 
József Attila Könyvtárból. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most pedig egy alkalomhoz illő versemet mutatok be. 
Sok szeretettel küldöm a ballagó óvodásoknak!

Búcsúzom…

Köszönöm, hogy őrizted délutáni álmom,
Becézgető szavakért a jó Isten áldjon,

Köszönöm, hogy tanítottál minden szépre, jóra,
De most eljött a régen várt, fájó búcsú óra.

Köszönöm a szép meséket, és a kicsi kertet,
Oltalmazó intelmeket, mi szívedben termett,

Köszönöm, hogy szemeidben ott csillog a harmat,
Ajkaidon néma búcsú, mit csak a szív hallhat.

Köszönöm, hogy kézen fogtál, jó úton vezettél,
Azt is, hogy a csibészségen jóízűt nevettél,

Köszönöm, hogy mutattad, semminek nincs vége,
Ha szívünkben ott ragyog majd, szeretet és béke.

Köszönöm, hogy tanítottál gyönyörű imákra,
Mindenségre is figyeljek, ne csak a hibákra,

Köszönetem most tenéked újból, s újra zengem,
Azt, hogy mindig, minden percben tudtál bízni bennem.
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Virágos balkonok, virágos kertek
Virágos Magyarország verseny a lakosság részére

A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja, hogy jó minőségű fotókon keresztül mutassa meg, hogy 
milyen dísznövényeket, egynyári- és évelő virágokat, fűszernövényeket, dézsás növényeket ültettek 
közvetlen környezetükben az emberek, milyen növényekkel szépítik balkonjaikat, erkélyeiket, kertjeiket.
Pályázati időszak: 2020. május 15. - 2020. július 1.
Díjazás: A szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában tíz-tíz induló részesül díjban.
A pályázat részletei a palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalon érhetőek el. 
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Víz, víz, víz!
Nem véletlenül választottam az írásomnak a fenti címet. Rendkívüli időszakot élünk meg a hétköznap-
jainkban és nincs ez másképp az agrárium berkein belül sem. Az átlagosnál szárazabb téli, kora tavaszi 
időjárás után, negatív meteorológiai rekordokat ostromló, aszályos áprilisban volt részünk. Az Országos 
Meterológiai Szolgálat jelentése alapján 2020. negyedik hónapja az elmúlt 120 év harmadik legszára-
zabb áprilisa volt. Az aranyat érő májusi csapadék is nagyon lassan és kis mennyiségben érkezett meg a 
régiónkba, így a legfontosabb feladatunk a szántón, a gyümölcsösben és a házikertben is a növényeink 
megfelelő vízellátásának biztosítása. Ne sajnáljuk tehát az időt és energiát a veteményes ágyások mellett 
a gyümölcstermő fák, bokrok öntözésére sem.

A csonthéjasok, az almatermésűek és a bogyósgyümölcsűek is az intenzív hajtásnövekedés és termésnö-
vekedés időszakában vannak. Ez az időszak fokozott vízfelvételt igényel és döntő hatással van a jövőbeli 
termés mennyiségére, a gyümölcsök fajra, fajtára jellemző méretének kialakulására. Emellett a fiatal, 
idei vesszők, hajtások a jövő évi termés alapjai. Az ideális hajtásérés és rügydifferenciálódás tehát a jövő 
záloga.

A száraz tavasz optimális feltételeket teremtett a különböző szúró-szívó kártevők felszaporodásához. 
Rendszeresen ellenőrizzük növényeinket, hiszen a levéltetvek, az üvegházi molytetvek, a takácsatkák 
rendkívül gyors szaporodási ciklusúak, így igen rövid idő alatt képesek tömegesen elterjedni. Ne feledjük, 
a fent említett károsítók nem csak a szívogatásukkal képesek komoly károkat okozni. Jelentős a vírusvek-
tor szerepük is. A vírusos betegségek a növényeknél általában lassú lefolyásúak, az esetek legnagyobb 
részében végzetes kimenetelűek, emellett a termés mennyiségére és minőségére is negatív hatással 
vannak. Ne vegyük tehát félvállról ezeket az apró kártevőket!

Erős levéltetű fertőzés okozta levélpusztulás szilván (saját fotó)

A szőlőlugasban is megszaporodnak a teendők az elkövetkező időszakban. A szőlő zöldmunkáinak el-
végzése igen jelentős feladat. A megnövekedett vegetatív részek megfelelő, kíméletes eltávolításával a 
növény az energiáit a virágzásra, a fürtképződésre tudja fordítani. A megfelelően szellős, napfényes, jól 
átjárható állományban a szőlőre oly jellemző gombás betegségek kialakulásának kockázata is csökkent-
hető, valamint az esetleges kémiai növényvédelmi kijuttatás is egyszerűsödik a fitotechnikai műveletek 
elvégzése után.

A veteményesben egyre több növény okozhat örömet számunkra. Aki még nem tette meg, most már nyu-
godt szívvel elkezdheti a melegigényes növények termesztését. Kiültetésre kerülhetnek a paradicsom, a 
paprika, a tojásgyümölcs palántái. Elvethetjük a bab, a kabakosok, a csemegekukorica vetőmagjait is. 
Fokozottan figyeljünk az öntözésre itt is, mert a fiatal vagy csíranövényeinknek kezdetben folyamatosan 
szükségük van a víz utánpótlására.
Mindenkinek jó kertészkedést, kellemes időtöltést kívánok! Ne feledjük, a kertben végzett tevékenység 
ne csak munka, hanem örömforrás, kikapcsolódás is legyen!
         
         Kántor Zsolt 

növényorvos, mezőgazdasági szaktanácsadó



Trianon centenáriumán
A történelmi időben ez év június 
4-én érkeztünk el kétségtelenül 
legnagyobb nemzeti tragédiánk, 
a történelmi Magyarország felda-
rabolását eredményező trianoni 
békediktátum kényszerű aláírásá-
nak 100. évfordulójához.
Ami a szikár tényeket illeti, 1920. 
június 4-én a Párizs környéki  
versailles-i Nagy Trianon palo-
tában írta alá hazánk képvisele-
tében a Magyarországra vonat-
kozó szerződést Drasche-Lázár  
Alfréd rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter és Benárd 
Ágost népjóléti miniszter, amely 
az 1921. évi XXXIII. törvényként 
került becikkelyezésre a Magyar 
Állam törvényei közé.
Ez a szerződés azonban nemzet-
közi jogilag sem tekinthető érvé-
nyes szerződésnek, mivel nem volt más, mint a háborúban győztes nagyhatalmak által a legyőzöttekre 
kényszerített diktátum, amint ezt Lord Curzon angol külügyminiszter is kijelentette 1923-ban. Közismert 
tény, hogy a Párizs környéki békék sorában a hazánkra vonatkozó diktátum feltételei voltak a legkímélet-
lenebbek, s bár azok nyilvánvalóan tarthatatlan hibái úgyszólván azonnal kiderültek az illetékes nagyha-
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A kunszentmártoni parasztgazdák (kulákok) 
üldözése

 
A kommunista hatalomátvétel, 1948 után a szocialista rendszer szovjet mintára a földművesek 

kolhozokba, termelőszövetkezetekbe kényszerítésére törekedett. Céljukat túlhajtott 
terménybeszolgáltatásokkal, az érintett családok lakóházainak, tanyáinak államosításával, földjeik 
és állataik elvételével, veréssel és lelki erőszakkal érték el. Sok család ennek hatására „önként” 
felajánlotta földjét az államnak. Hozzájuk költöztették 1951 nyarán a Budapestről kitelepített 
családokat. Így hozták lehetetlen helyzetbe, semmisítették meg Kunszentmártonban a földműveléshez 
és állattartáshoz leginkább értő társadalmi réteget, benne több új földhöz juttatottat és iparost, aki 
addig a város társadalmi életének is meghatározója volt. Sokan ezért elköltöztek a településről. Ezt a 
csapást Kunszentmárton társadalma máig nem heverte ki.

2021-ben szeretnénk emlékkiállítást rendezni a kuláknak nevezett kunszentmártoni gazdacsaládok 
életéről, emléket állítva szenvedéseiknek. Ehhez kérjük az érintett családok leszármazottainak 
segítségét: keressék elő az ezekről a szomorú évekről megmaradt dokumentumokat, fényképeket 
és adják kölcsön a tervezett kiállításhoz. Keresünk fényképeket a még működő gazdaságról, 
dokumentumokat termény, tej, tojás, állat, stb. beszolgáltatásáról, lakások, föld államosításáról, 
igaztalan büntetésekről, a továbbtanulás megakadályozásáról, a „lapátos” katonai szolgálatról, a 
téeszekbe belépésről. Minden adat, dokumentum fontos, számít!

Mindezekről pedig fiatal kutatók, egyetemisták részvételével szeretnénk elbeszélgetni a 
kunszentmártoni gazdacsaládok még élő tagjaival, akik a Budapestről kitelepítetteket is befogadták. 
Kérjük, jelentkezzenek a múzeumban nevük és címük megadásával, vagy Barna Gábor e-mail címén: 
gaborbarnadr@gmail.com vagy telefonján: 20/9206122.

Ne engedjük, hogy a kommunizmus, szocializmus e rémtettei feledésbe merüljenek!

Barna Gábor



talmak előtt is, azok szükséges korrekciójára érdemben a mai napig hivatalosan nem került sor, csak a  
II. világháború előtti békés revíziós politika erőfeszítéseinek időlegesnek bizonyult eredményeként.
A Trianonhoz vezető eseménysor hosszú évszázadokra visszanyúló, döntően külső tényezők együtt-
hatására vezethető vissza, de Magyarország feldarabolásának közvetlen okai a német egység megte-
remtése (1870) után a világgazdasági színtéren rohamosan felemelkedő Németország nagyhatalmi és 
gazdasági megsemmisítése és a politikai rémként megjelenő bolsevizmus elleni védekezés érdekében 
jelentős magyar területek elcsatolásával kialakított védelmi övezet megteremtésében és mindezzel 
megelőző járulékos összefüggésben az antant megsegítése ellenében a „kis szövetségeseknek” már 
a háború alatt odaígért magyarországrészek elszakításában keresendők. A valódi okot leplezendő, a 
párizsi békekonferencián megvádolták viszont a magyarokat azzal, hogy elnyomták a nemzetiségeket, és 
a világháború okozói voltak, ami azonban egyáltalán nem felelt meg a valóságnak!
A nemzetiségi törekvések már a reformkortól megjelentek, és a XIX. század végére az integrálódás he-
lyett a Magyar Koronától való elszakadás, a saját állam megteremtése volt a céljuk. Ennek érdekében a 
háború alatt, majd Trianonban, emigráns politikusaik (a cseh Benes és Masaryk, a román Bratianu, a 
szerb Vesznics és mások) két angol publicista: Henry Wickham Steed és különösen Robert William 
Seton-Watson segítségével minden nemtelen eszközt felhasználtak ellenünk az Osztrák-Magyar Monar-
chia szétzúzása érdekében.
Mivel a háború megnyerése végett mindkét félnek szövetségesekre volt szüksége, Olaszország és Ro-
mánia megfelelő garanciális területi ígéretek után elárulta szövetségesét, a központi hatalmakat. Ezek 
a lépések részben titkos szerződéseken és egyezményeken alapultak, amelyek már akkor eldöntötték 
a történelmi Magyarország feldarabolását és a későbbi trianoni határok kialakítását! Időrendben ez így 
valósult meg: 1915. augusztus 16-án az Antant Szerbiának ígérte garantáltan: Bosznia-Hercegovinát,  
Szlavónia egy részét, a BÁCSKÁT és a BÁNÁTOT. Ez a magyar DÉLVIDÉK elvesztését jelentette. 1916. au-
gusztus 17-én az Antant a titkos bukaresti szerződésben elismerte Románia igényét ERDÉLYRE, MÁRA-
MAROSRA és a PARTIUMRA,  a Bánság és Bukovina egy részére, amennyiben azonnal belép a háborúba 
és nem köt különbékét a központi hatalmakkal. Ezzel elveszett KELET-MAGYARORSZÁG! 1918. június 29. 
Ezen a napon a franciák, augusztus 9-én az angolok, az Amerikai Egyesült Államok pedig szeptember 3-án 
ismerte el Csehszlovákiát szövetségesként. Ezzel elveszett a FELVIDÉK! 1918. október 25-én rutén-cseh 
megállapodás Philadelphiában KÁRPÁTALJA Csehszlovákiához való csatolásáról. Ezzel megtörtént Kár-
pátalja elvesztése is! Az utolsó lépéssel tehát a történelmi Magyarország feldarabolása még a háború 
alatt befejeződött! Versailles-ban már csak a csehszlovák, a román és a délszláv állam végleges határa-
it jelölték ki, az 1917-es oroszországi bolsevik államcsínyre és a Magyar Tanácsköztársaság potenciális 
politikai veszélyére is figyelemmel!
Az 1919. január 8-án megnyílt párizsi békekonferencián a francia miniszterelnök, Georges Clemenceau 
elnökölt, akinek felelőssége vitathatatlan a békeszerződés megalkotásában, bár elsődleges szempontja 
Németország meggyengítése és bekerítése (Lengyelország és Csehszlovákia felállítása), valamint Szov-
jet-Oroszország elszigetelése volt.  A konferencia legfőbb szerve a Legfelsőbb Tanács volt, amelyet a 
„Négy Nagy”, személy szerint Clemenceau francia, Lloyd George angol, Vittorio Emanuele Orlando, 
majd Francesco Nitti olasz miniszterelnökök és Woodrow Wilson amerikai elnök alkotta. A konferencia 
működését illetően a legfontosabb testület a határmegállapító Területi Bizottság volt, amelyben a vég-
leges határokról gazdasági és stratégiai szempontok alapján a franciák és az angolok dönthettek az ön-
rendelkezési jogra hivatkozással, de pontosan azokat az etnikai-nyelvi határokat nem vették figyelembe, 
ameddig az egyes nemzetiségek ilyen jellegű jogosultságának határa terjedhetett volna!

Az így véglegesített határokra vonatkozó döntéseket a Négy Nagy május 12-én fogadta el. A diktátum 
jellege nyilvánvaló: a legyőzött magyar felet meghallgatása nélkül állították kész helyzet elé, viszont a 
kis szövetségesek javára még ezt követően is juttattak kisebb magyar területeket! A Magyarországra 
kényszerített gyalázatos diktátum közismert, a legfontosabb rendelkezéseit mégis meg kell emlí-
teni: a történelmi Magyarország területének mintegy háromnegyed részre (72 %), népességének 
kétharmada (64%) és ennek következtében három és fél millió magyar anyanyelvű állampolgár 
került idegen uralom alá, közötte másfél millió közvetlenül az új határok mentén!  
Sajnálatos, hogy a Trianonban a magyarsággal szemben elkövetett mérhetetlen igazságtalanságok va-
lamilyen mértékű felülvizsgálatára máig nem került sor, mert hiányzott erre az illetékes nagyhatalmi 
akarat! Úgy tűnik továbbá, hogy a legutóbbi évek globális és európai politikájának látóköréből pedig egy 
kis nép száz évvel ezelőtti hatalmas tragédiája a jelen globális politikai gondjai mellett végérvényesen 
kiesett és nekünk magyaroknak megmaradásunk érdekében örülnünk kell, ha a Trianoni Magyar-
országot érintetlenül meg tudjuk tartani a jövőben is! Ehhez azonban a nemzettudatból soha nem 
eshet ki a száz éve történt tragédia, és az utánunk jövő magyar nemzedékek szívében és lelkében 
örökre ott kell, hogy éljen a történeti Nagy-Magyarország egykori valósága!
Konklúzióként álljon itt a kiváló felvidéki magyar politikus, Duray Miklós alapigazsága:
„A trianoni tragédia a nemzet szétszakításában rejlik, és nem abban, hogy megszűnt a Magyar 
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Kiegészítés az érparti Kálvária felújításhoz
Az előző lapszámban megjelent támogatói listából sajnálatos módon kimaradt Balla Károlyné 
(Szelevény) adományozó neve, így most pótoljuk.

Továbbá szeretném megköszönni Katona Zsolt igazgató úrnak (Városgondnokság), Forgács László a 
TDF Steel Kft vezetőjének és Varga Lajos főmérnöknek támogatását, segítségét.

Köszönettel tartozom azoknak is, akik a Kálvária előkertjében egy-egy  fát örökbe fogadtak, és vállalták 
a gondozásukat. Álljon itt a nevük:

Wenner-Várkonyi Attila polgármester, Várkonyi Gyula, Bozsik Magdolna, Imrei László, 
Szőllősi Zoltánné, Láziné Ecsédi Magdolna, Szabó Zsolt, Tóthné Barna Mária, Rabi Andrásné. Nagyon 
szépen köszönjük az önként vállalt munkájukat, így az előkert is méltó lesz a Kálvária méltóságához.

                 Tisztelettel: 
Veres István 

tanácsnok

Királyság. Szent István országát nem 1920-ban veszítettük el, hanem 400 évvel korábban, 
1526-ban. De az ítéletet nem a Csele-pataknál és nem a sátorhelyi vérmezőn mondták ki, hanem  
Trianonban.”
Ez a történelmi determináció természetesen nem jelenthet felmentést a gyalázatos trianoni 
országcsonkításra, mert Trianon akkor is Nyugat-Európa örök szégyene, és a 2010. évi XLV.számú 
törvénnyel a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánított június 4-e pedig mindemellett és mindörökre 
Legnagyobb Nemzeti Gyásznapunk marad!

BIZODALMUNK A MAGYAR JÖVŐBEN! ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!
 Dr. Szabó János
 nyug.jogász

Mihályi Molnár László
Magyar siratófal

Valami köd és csönd
ült a tájon

s hajnali dér remegett az ágon
úgy jöttem el újra hogy szóljak

hóhérja legyek a malteros bakónak
ki megölte eddig minden álmunk
amíg az ígért Messiásra vártunk

dermedten bűnbe fagyasztott gyászban
mégis az örömhírt hozók igazában

hogy kimondjam kiáltsam:
Gyalázat!

követeljem vissza felnégyelt hazámat
mert mostohák gyötörnek

aláznak csigáznak
torzképet mutatva fel a világnak
rabságban sorvasztják népem

az nem lehet hogy itt elenyésszen
mert tudd meg ó világ a titkot:
a jövendő fordulhat itt most

s ha elbukna nemzetünk végleg
akkor kezdődik el

a végítélet!

Mihályi Molnár László (1953. 4. 24. Rimaszombat) tanár, költő, publicista, művelődésszervező, politikus, 
történész. A Felvidéken, Szepsiben él.
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Második a KuTE!
Nincs tovább! A Magyar Labdarúgó Szövetség lezártnak tekinti a 2019/2020.évi labdarúgó-bajnokságokat 
(kivétel az NB I), így a KuTE a megyei II.osztályban a vége előtt 9 fordulóval a második helyen állt, és ott is 
maradt. A cél a bajnoki cím megszerzése volt, de a koronavírus-járvány miatt a bajnokságnak vége. Elvileg 
a KuTE így is feljuthat a megyei I.osztályba, bár ki tudja, milyen döntések születnek a következő hetekben. 
Gratulálunk!

1. Martfű 11 5 0 34-8 38
2. Kunszentmárton 11 3 3 49-20 36
3. Rákóczifalva 9 5 2 49-21 32
4. Tiszaszentimre 9 3 4 47-30 30
5. Tiszagyenda 9 2 5 40-37 29
6. Jászszentandrás 7 5 4 38-25 26
7. Jászapáti 6 4 7 28-24 22
8. Szászberek 6 4 7 22-24 22
9. Cserkeszőlő 5 5 7 27-35 20

10. Cibakháza 5 3 7 36-41 18
11. Túrkeve 4 3 8 26-39 15
12. Abádszalók 4 1 11 24-37 13
13. Tiszajenő 2 1 14 19-56 7
14. Jászboldogháza 1 4 10 13-45 7

   A Csépa visszalépett.

Utánpótlás bajnokságok 
A tavaszi idény nem kezdődött el, így az őszi végeredmény a bajnokságok zárása.

U19 megyei bajnokság 
Itt 3 csoportban szerepeltek a csapatok. A kiemeltben 14 csapatból 
Kisújszállás, az I.csoportban 8 csapatból Rákóczifalva, a II.csoportból  8 
csapatból Tiszaszentimre állt az élen.

KuTE  az I.csoportban szerepelt és 17 ponttal a negyedik helyen 
végzett. Zsoldos Attila viszont 25 góljával vezette a góllövő listát.

U17 megyei bajnokság 
Itt 14 csapat vett részt és Fegyvernek vezetett, de a KuTE nem 
szerepelt.

U16 megyei bajnokság 
Itt 9 csapat vett részt és Jászapáti vezetett, de a KuTE nem szerepelt.

U14 megyei bajnokság 
Itt is 3 csoportban szerepeltek a csapatok és az őszi helyezésekkel zárult a bajnokság. Az I.csoportban 
6 csapatból Tiszafüred, a II.csoportban 7 csapatból Jászberény, a III.csoportban Szanda Focisuli állt az 
élen. A KuTE a III.csoportban a második helyen zárta az évet, Lázi Bence 7 góllal a második, Mácsár 
Tamás 6 góllal a harmadik volt a góllövő listán.

OTP Bank Bozsik program

Egyesületi programban a KuTE U7, U9, U11, U13 csapatával vett részt a martfűi körzetben. A csapatok 
eredményesen szerepeltek, az 5 csapatos  csoportok élmezőnyéhez tartoztak.

Intézményi  programban 8 óvoda 11 sportcsoportjában  124 leány és fiú, a 6 általános iskola 20 
sportcsoportjában pedig 231 leány és fiú vett részt.

A kunszentmártoni óvodák 43 leányt és fiút, a Kunszentmárton DSE pedig 20 leányt és fiút foglalkoztattak.

Pálinkás Ferenc
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Impresszum
Kunszentmárton Város Önkormányzatának lapja, kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete, 
szerkeszti: a szerkesztő bizottság, főszerkesztő: Mihályi Tamás, e-mail: ksztmhirlap@gmail.com, 
telefonszám: 06 56 461 042, 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 kö-
vetkező lapzárta: 2020. június 22.

Idő előtt befejezett  
kézilabda-bajnokság!

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a koronavírus-járvány 
miatt döntött a 2019/2020-as idény valamennyi, az MKSZ és a 
megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat 
sorsáról.

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 28/2020. (IV.8.) számú 
határozata alapján a bajnoki és kupamérkőzéseket befejezetté 
nyilvánítja.

Nem kerülnek kiosztásra helyezések. Az adott évadban, adott 
bajnoki osztályban nem lesznek alacsonyabb bajnoki osztályba 
kieső és magasabb bajnoki osztályba feljutó sportszervezetek.

Forrás: www.kunszentkezi.hu
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Közlemény

A járványveszély miatt a kunszentmártoni 
képes levelezőlap előfizetési határidejét 

június 30-ig meghosszabbítom. 

Előfizetési díj: 3000 Ft/könyv
Bankszámla szám:

OTP 11773456-02062002
Jelige: Képeskönyv 300

(Dr. Szabó János 5440 Kunszentmárton Alsó-
köröspart 2.)

Házasságkötés

Czakó Imre és Habi Csilla

Nagy Dániel és Nyerlucz Marianna Veronika

Felhívás

Szeretné a Kunszentmártoni hírlap címolda-
lán látni a fotóját? Ha igen, küldje be szer-

kesztőségünknek a ksztmhirlap@gmail.com 
e-mail címre.

Emlékezés!

Kiss András halálának

16. évfordulójára!

Hívták, hát elment, nem köszönt senkinek,
neki már nem fogja kezét soha senki meg,

könnyeid törlöd, mikor felnézel az égre,
gondolatban lesz veled drága személye.

Fáj belül az érzés, mar s éget,
ő nem fogja feledni a földi létet,

üres lett minden, nagyon fáj hiánya,
te se feledd őt, így nem élt hiába.

Gyászoló Kiss család

Elhunytak

Kiss István 72 éves

Fejes Károly 59 éves

Faragóné Kelemen Mária Magdolna 87 éves

Makó Istvánné – Prónai Margit 98 éves

Seres Imréné - Virág Ildikó Magdolna 57 éves

Seres Imréné – Radics Margit 87 éves

Kuczora Jánosné – Kurucz Katalin 82 éves

Romhányi Mátyás 82 éves

Illés János 64 éves
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Hallja, de nem érti?
Szánjon egy órát hallására, nézzen be hozzánk!

Jó Hallás Kft.

Bejelentkezés: 06 30 676 9282 telefonszámon

• Sarkad
• Mezőkovácsháza
• Kunszentmárton

Szaküzleteinkben az alábbi szolgáltatásokkal
várjuk önt:

HALLÁSDIAGNOSZTIKA:

• Ingyenes orvosi vizsgálat
• Ingyenes teljes körű hallásvizsgálat

HALLÁSREHABILITÁCIÓ:

• Csúcsminőségű hallókészülékek 
világgaranciával

• Ingyenes próbahordás
• Személyre szabott beállítás
• Folyamatos gondozás

KIEGÉSZÍTŐK:

• Egyéni, különleges illesztékek 
• Elem-, tartozékellátás

Újra nyitva vagyunk!
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UniTurn Kft. az enyhítések idején
Mint ahogy azt korábbi cikkünkben is írtuk, cégünknek különösen fontos, hogy a vírus ideje alatt is – a 
piaci helyzethez igazodva – teljes erőbedobással tudja végezni a termelést. 

A kialakult vevői, beszállítói korlátozásokhoz, leállásokhoz igazodva nekünk is szükségessé vált 
átgondolni, hogy a kritikusabb napokra a termelést szüneteltessük mind a dolgozók egészségügyi, 
mind pedig gazdasági szempontokat figyelembe véve.

Különösen fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a járvány okozta helyzet miatt egy dolgozótól sem 
kellett megválnunk!

Mint az beigazolódott: a szigorú intézkedések meghozták a várt sikert.
Ezúton is szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a jelenlegi enyhítéseket követően is 
fokozott figyelemmel legyünk a környezetünkre, egymásra!

„Igazán nagyot mindig csak azok alkottak, akik merték hinni, hogy felül tudnak kerekedni a 
körülményeken. - Bruce Barton”

Szanyiné Gulyás Andrea
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