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Szociális tüzelő
Önkormányzatunk sikeresen
pályázott ebben az évben is
szociális tüzelőre. Ismét barnakőszén vásárlásra fordítjuk a
pályázati összeget. A kérelmek
benyújtására 2017. november
20-ig volt lehetőség. A kérelmek beérkezését követően,

azok összesítése után a képviselő-testület határozza meg
a háztartásonként megállapítható mennyiséget, a beérkezett
kérelmek számára tekintettel.
A kiszállítást a teljes szénszállítmány ideérkezését követően
kezdi meg az önkormányzat.

Megújult a Márkus kanyarban
lévő fakereszt
Az ősz folyamán sok aggódó helybeli jelezte Blás
Sándor plébános úrnak, hogy
a Dombegyházra vezető út
mentén – a sokak által csak
Márkus kanyarként ismert
helyről – eltűnt az évtizedek
óta ott álló fakereszt a rajta
lévő korpusszal együtt. A kereszt nem tűnt el. Igaz, hogy a
fája teljesen elkorhadt és a szél
kidöntötte, de mielőtt illetéktelen kezekbe kerülhetett volna, Major László behozta azt a
plébániára. Szerencsére csak a
fa ment tönkre, az öntöttvasból készült Krisztus alak nem
sérült a földre zuhanás következtében – tudtuk meg a plébános úrtól.
Amikor az önkormányzat
értesült az esetről, akkor gondolkodás nélkül vállalta, hogy
a keresztet a régi helyén újra
állítja. A korhadt fakereszt helyett új akácfa keresztre került
fel a rozsdától és régi festéknyomoktól
megszabadított,
majd újrafestett korpusz. A
talapzat betonja alig kötött
meg, de a frissen szedett virágok már ott sorakoztak, amit
Balázs Ferencné és a testvére
Rózsika néni hozott.
Valamikor jól megfért itt
egymással szemben a Márkus
József tanyájában nevelkedő
nyolc gyermek és a túloldalon

az ő „kis Jézuskájuk” – ahogyan azt Lisztóczki Lajosné
Rózsika néni mondja. A tanya a háború után épült, de
a kereszt már akkor is itt állt.
Gyermekkorunk óta gondját viseltük. Nyáron pipacsot
szedtünk, télen pedig a közeli
laposból bambusz buzogányokat hoztunk a kereszt tövébe.
A tanyánkból később cirokátvevő telep lett, majd miután az
is megszűnt, lebontották. Mi
azonban ugyanolyan szorgalommal hozzuk ide a virágokat azóta is, mint gyermekkorunkban – csuklik el a hangja,
majd a családi fényképalbumból elővesz egy megsárgult
újság kivágást. Az újsághír a
kanyarban lévő szemetesgödör
felszámolásáról tudósít. A kép
bal oldalán ott látszik a régi
kereszt. A papírlap tetejére pedig ezt írta a tulajdonosa: „A
mi Jézuskánk a tanyánál ”

V. évfolyam, 11. szám

Házhoz megy a Mikulás!
Kedves Szülők!
A hagyományoknak megfelelően az idén is kérhetik a
szülők, hogy a Mikulás december ötödikén este meglátogassa a családokat Kunágotán. Ehhez csak annyit kell
tenni, hogy a névvel és címmel
ellátott csomagokat december
első hetében leadják a Műve-

lődési házban. A Mikulás dolgát megkönnyíthetik, ha a csomagok mellett néhány sorban
jellemzik is a gyermekeket.
Fizetségképpen a Mikulás és
segítői csak egy szép téli dalt
kérnek, de ha az nem lesz, akkor megelégszenek egy vidám
gyermeki mosollyal is.
Tisztelettel: a falu Mikulása

Nyertes pályázatok
Süli Ernő beszámolt arról,
hogy a nyertes pályázatoknak
köszönhetően, jelentős fejlesztésekre lehet számítani a
következő évben.
– A hét elnyert pályázatunk
mindegyike 100%-os támogatású, ami önerőt nem igényel.
A megnyert összeg közel 300
millió forint, pontosabban
296.126.565 Ft amely a következő ingatlanokat érinti:
 Kunágota II. számú rendelő infrastrukturális fejlesztése (Rákóczi u. 47.)
Az átalakítások során elvégezzük az épület földszintjén
található háziorvosi rendelő
akadálymentesítését, valamint
akadálymentes WC, pelenkázó és babakocsi tároló is
kialakításra kerül. A nagyobb
méretű ajtók beépítésével lehetőség adódik a hordágyas
közlekedésre is. A beteg WC-k
átalakításával megfelelő méretű különnemű vizesblokkot
építünk. A rendelő bejáratánál
új előtető fogja védeni az építendő akadálymentes rámpát.
A vizes berendezési tárgyak
cseréje mellett a fűtésrendszer
is korszerűsítésre kerül. A villamos energia biztosítására
napelem rendszert telepítünk
az épület tetőzetére.
A szerződött támogatás ös�-

szege: 36.826.038 Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30. A projekt
azonosító száma: TOP-4.1.115-BS1-2016-00025
 Kunágota I. számú rendelő infrastrukturális fejlesztése (Rákóczi u. 65.)
A pályázat keretein belül
megtörténik az épület belső
átalakítása, a tető felújítása, a
nyílászárók cseréje, a fűtés, a
víz és az elektromos hálózat
korszerűsítése, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a teljes külső-belső akadálymentesítése. Az épület külső
szigetelést kap, valamint napelemek kerülnek elhelyezésre
a tetőn. Az akadálymentesítés
magában foglalja a rendelő és
a váró akadálymentesítését és
egy mozgáskorlátozott mosdó
kialakítását is.
A projekt teljes költsége 59.995.000 Ft, amelyből az épület felújítás
bruttó 54.000.000 Ft. A szolgálati lakás felújítása bruttó 5.990.000 Ft. A projekt
tervezett befejezési dátuma:
2018. június 30. A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15BS1-2016-00024
 A családsegítő épülete
(Kunágota, Rákóczi u. 6.)
Az épület « folytatás a 3. oldalon »
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A magyar népmese napja
A mesemondó verseny
díjazottjai
 1. osztály
• I. helyezett: Keller Vanda
• II. helyezett: Hajdú Alexandra
• III. helyezett: Bach Angelika
Melissza
 2. osztály
• I. helyezett: Varga Lili Kitti
• II. helyezett: Göböly György
• III. helyezett: Bacsa Bence
István

„Őseinktől kincsekkel teli
tarisznyát kaptunk örökségbe,
de mintha egyre gyakrabban
tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését.
Vegyük birtokba, ismerjük
meg, fényesítsük újra és adjuk
tovább az eleinktők kapott,
élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli
kincseket!” – mondta ezt egykor Benedek Elek.
A magyar népmese napját

2005-óta Benedek Elek születésnapja fémjelzi.
Az ünnephez csatlakozva a
Bereczki Máté Általános Iskola mesemondó versenyt hirdetett, amelyre szép számmal
jelentkeztek a mesét kedvelő
diákok. Ők már a színpadon
állva mondták el azokat a tanulságos történeteket, amelyek valamikor közösséget
formáltak.
A tündérmesék egykor megtörték a kukoricafosztás egy-

hangúságát, derűt hoztak a
dohányt csomózók arcára. A
hosszú téli estéken kicsiket és
aggokat egyaránt szórakoztattak.
Nem nehéz elképzelni a házak aprócska szobáit, ahol a
gyertya lángja különös árnyjátékot űzött a fehérre meszelt
falakon.
A halkan elmondott meséből
előugrott Többsincs királyfi és
táncba vitte a Világszép Nádszál Királykisasszonyt.

 3. osztály
• I. helyezett: Nyegota Kevin
Alex
• II. helyezett: Kovács Miklós
• III. helyezett: Mag Attila
 4. osztály
• I. helyezett: Mohácsi László
• II. helyezett: Kovács Viktória
• III. helyezett: Fábián Piroska
 5. osztály
• I. helyezett: Németh Esztella
• II. helyezett: Kovács Dzsesszika
• Különdíjas: Korom Liliána 4. a.
osztályos tanuló

Pályaorientációs nap a Bereczki Máté Általános Iskola felső tagozatán
A nap folyamán évfolyamonként
más-más feladatokat kaptak tanulók. A továbbtanulás kérdése a leginkább a 7-8. osztályosokat foglalkoztatja, ezért először az ő beszámolóit
tesszük közzé:
„2017. november 10-én iskolánk első
alkalommal szervezte meg pályaorientációs napját. A program bevezetőjeként 9-től 10-ig, egy órán át kaptak
továbbtanulással kapcsolatos fontos
információkat 7. és 8. osztályos tanítványaink, valamint szüleik. Arról, hogyan segíthetik a pályaválasztást a
szülők, milyen iskolatípusok közül választhatnak a diákok, a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadója beszélt. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Novodomszki Orsolya a
hiányszakmákról, a hiányszakmákat
tanulók ösztöndíjjal való segítésének
lehetőségéről tájékoztatta a jelen lévőket. A nap hátra lévő részében a
nyolcadikosaink kitöltöttek egy önismereti tesztet, ennek értékelése után
beszélgettek arról, hogy milyen szakmák közül volna érdemes választani,
ami érdeklődési körük és személyiségjegyeik alapján megfelelő lenne számukra.”
(Halász Edit, 8.b osztályfőnöke)
„Az előadás után a Békés- megyei pályaválasztásért felelős tanár úr kis-

csoportos foglalkozás keretében bővítette tanulóink ismereteit, hogy
elősegítse választásukat a szakmák, a
középiskolák közül.
Első feladatként a középiskolák fajtáit kapták szókártyákon a tanulók,
melyekhez hozzá kellett rendelni
meghatározásokat!
Nagyon sikeresen teljesítették ezt a
feladatot, hiszen előző napon - a Pályaválasztási vásáron is -elmerülhettek a
kavalkádban!
A táblán megjelent a négy választható iskolatípus, s azok kimeneti lehetőségei is, melyet alaposan rögzítettek
tanulóink!
Második feladatban ismét szókártyákkal kellett " dolgozni ", foglalkozásokhoz rendeltek a gyerekek tárgyakat, fogalmakat!
Kis segítséggel ugyan, de ezt is teljesítették nyolcadikosaink!
Következő lépés egy önismereti
teszt kitöltése volt, melyet már ismertek tanulóink, hiszen ennek eredményeként kerültek a Pályaválasztási vásáron külön csoportokba: egészségügyi, mezőgazdasági, pénzügyi, művészeti, pedagógiai, kereskedelmi valamint műszaki irányultság szerint!
(Érdekes lehetne egy összehasonlítás a
két eredmény között, megerősíthetné
tanulóinkat a választás helyességében!)

Az óra befejező részében az internetre kapcsoltunk, s a középiskolákkal
foglalkozó oldalakkal ismerkedtünk,
majd az ács mesterség rejtelmeiről tekintettünk meg egy kisfilmet!
Nagyon hasznos és értékes tudásanyaggal bővült tanulóink pályaválasztással kapcsolatos tárháza.
Köszönjük a lehetőséget!
(Tóthné Molnár Erzsébet, 8.a osztályfőnöke)
Az 5-6. évfolyam tanulóit még nem
foglalkoztatják annyira a továbbtanulási lehetőségek, de nekik is egyre
több információt kell gyűjteni az
egyes szakmákról. A program e mellett más érdekes elemet is tartalmazott számukra.
9-10 óra között megismerhették az
UNICEF magyar bizottsága által kiadott „Mik azok a gyermekjogok”
kisfilmjét. Ez gondolatébresztő beszélgetést indított el a diákok között, a
saját szűkebb és tágabb környezetükben tapasztalt pozitív és negatív példákat is megosztották egymással. Jó
volt erről is beszélgetni.
10-11 óra között az aulában a 7-8. évfolyam tanulóit a fiatalabb diákok váltották. Nagy érdeklődéssel figyelték
az 5-6. osztályos diákok a hetedikesek
élménybeszámolóját az Erdélyben
tett kirándulásukról.
Erdély történelméről, az ott élő ma-

gyarságról Hack Ferenc Mihályné, a 7.b
osztályfőnöke tartott színes előadást.
Ezt követően Gál Ilona, a 7.a osztályfőnöke a pályázatról adott sok-sok információt, felkeltve az ötödik és hatodik
osztályos tanulók kirándulókedvét.
Mindenkinek tetszett, hogy a kirándulás a diákoknak teljesen ingyenes volt
(2 340 000 Ft-ot nyertek a pályázaton).
Nagyon sok nevezetes helyet látogattak meg, élményekben gazdagon tértek haza.
Az élményekről a diákok számoltak
be, az út során készült fotókkal kísérve,
mellyel a legnagyobb sikert aratták a
közönség körében.
Ezt követte a nap utolsó programja
11-11.45-ig. Az osztályok kooperatív feladata információkeresés volt. (Sok
esetben nem is gondolnánk, hogy milyen nehéz az internetről megbízható
adatokat gyűjteni, ezt is gyakorolnunk
kell!) Minden osztály a reggel kihúzott
szakmacsoporthoz tartozó szakmákról
gyűjtött az internet és az osztályfőnökök segítségével adatokat.
A gyűjtőmunka eredményeit egyegy csomagolópapírra írták/rajzolták
fel, majd a többi osztállyal is megosztották, miután az aulában kerültek elhelyezésre a csoportmunkák.
Úgy gondoljuk, hogy igazán tartalmasra sikerült ez a nap, a felsősök is
sok új ismerettel lettek gazdagabbak!
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Cserkész avatás
Idén már 3. éve működik a
cserkész ifjúsági mozgalom
Kunágotán.
2014-ben csatlakoztunk az
orosházi 1515-ös számú Gróf
Széchényi Miklós cserkészcsapathoz és mindent megteszünk annak érdekében, hogy
a jelenlegi és leendő cserkészeinkkel amerre csak járunk,
Kunágota hírnevét öregbítsük
– hangsúlyozta Kaszás Edit
rajvezető.
Jelenleg 2 őrs működik Kunágotán, az idősebb Gepárd
őrs és a nemrégiben fogadalmat tett Sólyom őrs. Egész
évben komoly munka várt
rájuk, sokat dolgoztak kitartóan azért, hogy bizonyítsák
rátermettségüket. Minden héten foglalkozásra járnak, ahol
többek között megismerkednek a csillagászattal, a cserkésztörténelemmel és a különböző cserkészjátékokkal is.
Ugyancsak játékos formában

« folytatás a 1. oldalról »

teljes felújításra és átépítésre
kerül. A bővítéssel megfelelő
váróhelyiség, gyereksarok és
vizesblokkok kialakítása történik meg. A szükséges helyeken burkolat helyreállítást
végzünk, a külső fafelületeket
újra festjük. Az energetikai
korszerűsítés során nyílászárókat cserélünk, új kazánt építünk be, valamint elvégezzük a
homlokzat és a padlás hőszigetelését is. Akadálymentesítjük a közlekedő útvonalakat és
új akadálymentes WC-t alakítunk ki. A megújult épületben
családbarát funkcióként játszósarkot és pelenkázó sarkot
hozunk létre.
A szerződött támogatás
összege: 23.592.182 Ft. A
projekt tervezett befejezési
dátuma: 2018. 08. 31. Azonosító száma: TOP-4.2.1-15BS1-2016-00048
 A piactér fejlesztése
A pályázat keretében a ter-

tanulják a környezetvédelmet
és a balesetvédelmet, valamint
formálják a nemzettudatot is.
A foglalkozásokat Kaszás Edit
tanítónő és Blás Sándor plébános tartja.
– Legutóbbi jeles alkalmunk
a Sólyom őrs fogadalomtétele
volt. 2017. szeptember 30-án
az őrs tagjai fényes napra ébredtek. Elérkeztek cserkész
életük első fontos pontjához. 6
állomásos próbatételen vettek
részt, ahol bizonyíthatták fel-

készültségüket és rátermettségüket, hogy igazi cserkészekké
válhassanak. Nagy nap volt ez,
hiszen próbáztató cserkésztestvéreink nemcsak Békés
megyéből, hanem Budapestről is elutaztak hozzájuk. A 6
cserkészjelölt sikeresen teljesítette a cserkészpróbát. Ezt követően a közös játék, a vacsora
és tábortűz feledtette a napi
izgalmakat. Október 1-jén,
vasárnap a szentmise keretein
belül a 6 cserkészjelölt letette
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életre szóló cserkészfogadalmát, amit dr. Laurinyecz Mihály csapatparancsnok irányított. A gyerekek erre a napra
közel másfél évet készültek.
Minden héten szorgalmasan
jártak őrsi foglalkozásokra,
portyákra, kitartóan tanultak
és lelkesen várták, hogy őket
is igazi cserkészeknek tekintsék. A kitűzött célt kitartással
és fegyelemmel sikeresen véghezvitték – tudtuk meg Kaszás
Edit tanítónőtől.
A Gepárd őrs tagjai
• Fábián Réka segéd őrsvezető
• Pócsik Vivien cserkész
• Nyegota Vivien cserkész
• Kovács Eszter cserkész
A Sólyom őrs tagjai
• Bodzán Boglárka cserkész
• Fábián Júlia cserkész
• Fábián Piroska cserkész
• Hajdú Tamás cserkész
• Nyegota Kevin cserkész
• Szabó Eszter cserkész

Nyertes pályázatok
melői piactér létrehozása és
fejlesztése a cél. A helyszín
megtekintése után a döntéshozók négyelemű „tölcséres”
típusú termelői piac kialakítása mellett döntöttek. A piactér
fejlesztése mellett felújításra
kerül a csarnok is. A tetőzet
javítása és a homlokzati hőszigetelés mellett a nyílászárók és
padlóburkolat részleges cseréjére is alkalom adódik. Ezen
kívül az épület festését és az
energiahatékonysági korszerűsítését is elvégezzük.
Támogatás
összege:
50.000.000 Ft. A projekt
tervezett befejezési dátuma: 2018. 07. 31. Azonosító száma: TOP-1.1.3-15BS1-2016-00034
 Az óvodák udvarainak
fejlesztése, sportudvar kialakítása
A projekt a település mindkét óvoda (Központi Óvoda
és az Újtelepi óvoda) udvará-

nak fejlesztését tűzte ki célul.
Célunk mindkét játszóudvar
megújítása, mozgásfejlesztést
segítő eszközök beszerzése,
valamint az egyik telephelyen
(Központi Óvoda) műfüves
labdarúgó pálya kialakítása a
legkisebbek számára.
Szerződött támogatás ös�szege: 40.000.000 Ft. Projekt
azonosító száma: TOP-1.4.115-BS1-2016-00049
 A kerékpárút fejlesztése
A pályázaton elnyert összeget a kerékpárút közlekedésbiztonságát érintő fejlesztésre
lehet fordítani. Sajnos ez nem
azt jelenti, hogy a kerékpárutat teljes hosszában újra tudjuk aszfaltozni. A fejlesztés
azonban magában foglalja a
részleges útburkolat felújítást
a közlekedési csomópontokban, valamint útburkolati jelek
felfestését és szükség esetén
járdaszegélyek, vízelvezetők
építését. A pályázat kapcsán

két forgalomlassító sziget is
kialakításra kerül. Az egyik az
Aradi úton, a másik pedig a temető előtt.
Szerződött támogatás összege: 77.632.205 Ft. A projekt
tervezett befejezési dátuma:
2018. szeptember 30. Projekt
azonosító száma: TOP-3.1.115-BS1-2016-00016
 A Községháza energetikai korszerűsítése
Az épület a felújítása során
új nyílászárókat, homlokzati
hőszigetelést és akadálymentesítést kap. A fűtés korszerűsítés mellett az épület tetejére
napelemes rendszer kerül telepítésre, amely gyakorlatilag az
épület teljes elektromos szükségletét biztosítani tudja.
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Kunágota Község időszaki kiadványa

Szelektíven gyűjthetünk
Megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtő edények (sárga kukák)
ürítése havi egy alkalommal településünkön is. Először november
14-én volt az ürítés. Legközelebb
december 12-én kerül rá sor. Kérjük
a lakosságot, hogy reggel 7 óráig a
szokásos rend szerint helyezzék ki a

sárga kukát az ingatlan elé ürítésre.
A szelektív gyűjtőedényzet havi
egyszeri ürítése nem érinti a kommunális hulladék heti rendszerességű elszállítását, mely Kunágotán
csütörtöki és pénteki napon történik változatlanul, a korábban kialakított területi rend szerint.

Komposztáló edényzetet
lehet igényelni
Kunágota településen is lehetőség nyílik a lakosság részére díjmentesen igénybe vehető komposztáló edényzet átvételére a
DAREH Bázis NZrt. által.
Ingatlanonként 1 db komposztáló
edényzetet biztosít a szolgáltató,
azon magánszemélyek részére,
akik rendelkeznek érvényes lakossági hulladékszállítási szerződéssel.
Átvételkor (a szelektív hulladékgyűjtő edényzethez hasonlóan)
kétpéldányos átvételi elismervény
készül, melyen a személyi adatokat, a személyi igazolvány számát is
fel kell tüntetni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
akik igényt tartanak erre a szolgáltatásra (komposztáló edényzet),
azok a zöldhulladék szállítását már

nem vehetik igénybe! Megértésüket előre is köszönjük!
Kunágota településre a későbbiekben érkezik meg a komposztáló
edényzet.
Kérjük a lakosokat, hogy az önkormányzatnál jelezzék személyesen 2017. december 10. napjáig, ha
igénybe kívánják venni a komposztáló edényzetet.
Az igények felmérését követően,
azok alapján történik meg majd a
kiszállítás.
Amennyiben a gyűjtőedények átvételével kapcsolatosan kérdése
van, úgy ügyfélfogadási időben
készséggel áll rendelkezésükre a
Kunágotai Önkormányzat illetékese, Nyegota Róbertné a Községházán, Kunágota, Rákóczi utca 9.
szám alatt.

Kommunális adó
Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a befizetett kommunális
adó 50%-os mértékű „visszatérítésével” kapcsolatos települési támogatási kérelmeket az adott évben
nyújthatják be az önkormányzati
hivatalnál.
A 2017-es évre vonatkozóan a
központi könyvelési program elér-

hetősége miatt, kérjük, hogy a kérelmeket legkésőbb 2017. december 20-ig nyújtsák be az
önkormányzati hivatalnál.
A már benyújtott kérelmek rögzítése és elbírálása folyamatosan történik.
A kifizetés időpontjáról határozattal értesítjük az érintetteket.

Felhívás: iskolatörténeti
kiállításhoz gyűjtenek
Az idén 140 éves a Bereczki Máté
Általános Iskola központi épülete.
Ebből az alkalomból iskolatörténeti kiállítást szeretnénk létrehozni.
Ebben kérjük kicsik és nagyok segítségét, gyűjtsük össze közösen iskolánk történetének emlékeit! Várunk tárgyakat, eszközöket, fotókat,
könyveket, füzeteket, visszaemlékezéseket, interjúkat és bármit,
ami az iskolai élettel kapcsolatos.

A gyűjtőmunkát az iskolai diákönkormányzat (DÖK) és Jarabek
Krisztina tanárnő koordinálja.
Az iskolai emlékeket az iskolában
fogadjuk.
Felmerülő kérdések esetén keressék Jarabek Krisztinát az iskolában,
Gábor Lászlót a művelődési házban.
Jó kutatást, emlékidézést kívánunk!

2017. november 27.

V. évfolyam, 11. szám

Régi hírek régi
újságokból
 Házassági hirdetés (házasság)
Botfai Hűvös László, botfai
Hűvös József m. kir. udvari tanácsosnak, a Városi Villamos
Vasút elnökigazgatójának fia
eljegyezte kunágotai Vajda Ilonát, néhai kunágotai Vajda Lajos földbirtokos leányát. 1906.
november 6., Budapesti Hírlap.
 Családi dráma
Makóról jelentik: Gábor János kunágotai gazdálkodó egy
év előtt a falu legszebb leányát
feleségül vette, de házasságuk
boldogtalan volt.
Az asszony férjét elhagyta és
szüleihez ment vissza. Gábor az
asszonyt több ízben eredménytelenül visszatérésre szólította
fel, majd az utcán találkoztak és
megint eredménytelenül kérlelte. Gábor erre revolvert rántott
elő és négy lövéssel leterítette
az asszonyt és elősiető anyósát
szintén lelőtte. Gábor öngyilkosságot akart azután elkövetni,
de ebben a csendőrök megakadályozták. A gyilkost letartóztatták. 1906. november 30., péntek, Pesti Hírlap.
 Veszett kutya?
Vajda Zsigmond kunágotai
földbirtokos e hó 21-én, Kétegyházán járt. Dolgát végezve
kiment a vasúti állomásra, hol
Weisz Miksa vasúti vendéglős bozontos nagy komondora
nekiugrott és megharapta. A
földbirtokos azonnal felutazott
Budapestre a Pasteur- intézetbe, ahonnan sürgönyözött a
főszolgabírónak, hogy a kutyát
vizsgáltassa meg az állatorvossal.
Az állatorvosi vizsgálat megállapította, hogy a kutya gyanús,
s ezért elrendelte annak megfigyelését. 1909. november 28.,
Békés.
 Különös pör egy döglött
disznó körül.

Német Sándor kunágotai kereskedő sertése többször áttévedt a szomszédos zsidó imaház portájára.
Fein Dávidot, a zsidó egyház
kántorát módfelett bántotta
ez az eset s egyszer azt találta mondani Németnek, hogy
agyonveri a disznót, ha még
egyszer a portájára téved. A
kijelentést követő napon a disznót valóban dögölve találták a
kert végében. Németnek a gyanúja természetesen Fein Dávidra esett. A gyanúja alapján a
feljelentést tényleg meg is tette
Fein Dávid ellen.
A battonyai kir. járásbíróság
azonban, mivel az esetet bizonyítva nem látta, Fein Dávidot
felmentette a vád alól. Az ítélet jogerős. 1927. november 4.,
Békésmegyei Közlöny. (A Német család egykori ingatlana
ma iskolaként működik. Sokan
csak így ismerik: Német iskola.
A zsidó imaház közvetlenül az
óvoda mellett volt. Az óvoda
telkét szintén a Német családtól
vásárolta meg az akkori elöljáróság az 1900-as évek elején. A
Szerk.)
 Akik a dolgozók kenyerére
törnek.
Olasz Balázs kunágotai kulák
hét holdon nem vetette el az
őszi búzát, de nem tett eleget
beadási kötelezettségének sem.
A bíróság 10 hónapi börtönre, 2000 forint pénzbüntetésre
ítélte a szabotáló kulákot és a
közügyektől három évre eltiltotta. Vaczkó Sándor kunágotai kulák szintén elszabotálta
az őszi búza vetését, öt holdon
nem vetett el határidőre. Nem
teljesítette a beadását sem, 4
mázsa 60 kg tengerivel maradt
adós államunknak. A bíróság
nyolc hónapi börtönre kétezer
forint pénzbüntetésre ítélte és
eltiltotta a közügyektől három
évre. 1952. november 20., csütörtök., Viharsarok Népe.
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