
Szeressétek az öregeket

1991-óta október elseje 
az idősek világnapja. Ebből 
az alkalomból köszöntjük 
mindazokat az embereket, 
akik hosszú élet munkáját, 
tapasztalatait tudják maguk 
mögött.

Segítségükkel ápoljuk a 
hagyományainkat, tudásukat 
generációkon át örököljük. 
Jó szívvel gondolunk rájuk, 
s nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden nap-
ján, hisz szeretetükkel, böl-
csességükkel ők is mindig 

a rendelkezésünkre állnak. 
Idős koruk tapasztalatával, 
tudják mi a jó, amit tovább 
adhatnak, s tudják mi az a 
rossz, amit el kell kerülni a 
következő nemzedéknek.

Mindannyiunk feladata 
lehetővé tenni az öregkor-
hoz méltó életet, valamint 
támaszt nyújtani a pihenés 
éveiben. Óvni és segíteni 
kell őket, hogy a hosszú évek 
kemény munkája után nyu-
godt, örömteli életet élhes-
senek. A Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
és magam nevében Óbecsey 
István gondolatával kívánok 
jó egészséget és tartalmas 
boldog életet minden idős 
lakosunknak.

Süli Ernő polgármester

Óbecsey István

Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat.

A ráncos és eres kezeket, Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.

Adófizetési határidőkről, 
aktualitásokról

Minden adózót írásban ér-
tesítettünk az önkormány-
zathoz fizetendő adókkal 
kapcsolatos folyószámla 
egyenlegéről augusztus hó-
napban.

Az állami adóhatósággal tör-
tént egyeztetés alapján szep-
tember és október hónapban 
fogjuk írásban keresni azon 
őstermelőket, akik nem jelent-
keztek be a helyi iparűzési adó 
hatálya alá, vagy elmulasztot-
tak bevallást tenni.

A képviselő-testület dön-
tése értelmében 2017 évtől 
évente egyszer, a mindenkori 
éves kommunális adó mérté-
ke 50%-ának megfelelő ösz-
szegben települési támogatás 
illeti meg azt a kunágotai ál-
landó lakóhellyel rendelkező 

személyt, aki a község köz-
igazgatási területén bevezetett 
magánszemélyek kommunális 
adó alanya, helyi adó hátraléka 
és ehhez kapcsolódó késedel-
mi pótlék, mulasztási bírság 
fizetési kötelezettsége nincs, 
helyi adó fizetési kötelezett-
ségének maradéktalanul eleget 
tett.

A támogatás jövedelemtől, 
vagyontól függetlenül, kére-
lemre, az adóhatóság igazo-
lásának csatolásával adható. 
A támogatás iránti kérelmek 
elbírálása az Önkormányzat 
Humánpolitikai Bizottságá-
nak a hatásköre.

A támogatás első ízben 2017. 
november hónapban, azt kö-
vetően évente november hó-
napban kerül megállapításra.

Ismét a házszámokról
Korábbi lapszámunkban 
már felhívtuk a lakosság fi-
gyelmét arra a törvényi kö-
telezettségre, hogy az ingat-
lantulajdonosoknak minden 
esetben gondoskodniuk kell 
a házszámtáblák kihelyezé-
séről.

Boldog Zoltánné jegyző 
hangsúlyozta, hogy az ingat-
lanok házszámmal történő 
azonosítása nemcsak köteles-
ség, hanem közös érdek is. A 
házszámot, vagy a házszámje-
lölést a közterületről is jól lát-
ható módon kell az ingatlanra 
felhelyezni.

 – Önkormányzatunk felé a 
helyi posta vezetője, Matyelka 
Andrásné részéről is megke-
resés érkezett. Többször is je-
lezte, hogy a kézbesítők nem 

minden esetben tudják a la-
kossági küldeményeket célba 
juttatni az azonosíthatatlan 
ingatlanok miatt. Főleg azok-
nál a kézbesítőknél okoz ez 
nagy gondot, akik nem kuná-
gotai lakosok. Ők nem ismerik 
a települést, és a hiányzó je-
lölések nagyon megnehezítik 
a munkájukat. Az elhaszná-
lódott, tönkrement házszám-
táblák pótlása minden eset-
ben az ingatlantulajdonosok 
feladata. Ezúton is kérjük az 
ingatlantulajdonosokat, hogy 
a hiányzó házszámtáblák ki-
helyezéséről minél hamarabb 
szíveskedjenek gondoskodni. 
Az önkormányzat asztalos 
műhelyében is lehetőség van 
házszámtáblák rendelésére, 
emelte ki a jegyző nő.

Az aradi vértanú és 
a kunágotai báró

168 évvel ezelőtt a világo-
si fegyverletételt követően az 
aradi vár hideg falai között 
tizenhárom honvéd tábor-
nok várta sorsának szomorú 
beteljesülését. 1849. október 
6-án reggel négy tábornokkal 
sortűz végzett, kilencet pedig 
bitófához vezettek. A magyar 
történelem gyásznapja min-
denki számára ismert, az vi-
szont kevésbé, hogy e megrázó 
események sorozata közül egy 

alig látható szál Kunágotáig 
vezet. 

 Az egykori kunágotai föld-
birtokos, báró Urbán Péter 
ugyanis nem akármilyen fel-
menőkkel büszkélkedhetett. 
Urbán Péter apja Arad vár-
megye főispánja volt, nagyapja 
pedig a Monyorón gazdálkodó 
Urbán Gyula. Ez a bizonyos 
nagyapa, tehát Urbán Gyula 
a törökbecsei Sissányi család 
három  / Folytatás a 3. oldalon /
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Iskolai szakkörök 2017/2018-as tanévben
Alsó tagozat
• Moderntánc (Hunyadi János 

Középiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola)

• Néptánc
• Tömegsport
• Báb
• Görkorcsolya
• KRESZ
• Színjátszó
• Angol nyelv

Felső tagozat
• Matematika
• Német nyelv 

(Nyelvvizsgára felkészítő)
• Angol nyelv (tehetséggon-

dozás)
• Néptánc
• Moderntánc (Hunyadi János 

Középiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola)

• Tömegsport
• ECDL (vizsgára felkészítés)
• Katasztrófavédelem
• Rajz-festészet (tehetséggon-

dozás)
• Görkorcsolya
• Helytörténeti
• Elsősegély

• Természetismeret
• Biológia
• Énekkar

Illusztráció
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Mutasd Magad Dél-Békés
A Dél-Békési Kistérség Közkincs Kerekasztala

„Mutasd Magad Dél-Békés” címmel 8. alkalommal szervez 
amatőr művészeti produkciókat bemutató rendezvénysoro-
zatot 2017-ben.

Célja: a Dél-Békési kistérség előadó művészeti értékeinek fel-
tárása
Jelentkezés: A rendezvénysorozatra egyének és csoportok je-
lentkezését várjuk, az alábbi művészeti ágakban korhatár meg-
kötése nélkül.

A művészeti ágak felsorolása mellett a produkciók maximális 
időtartama szerepel.
Művészeti ágak:
I. Vers – próza ~ 5 perc / Színjátszás ~ 10 perc
II. Ének – zene ~ 5 perc
III. Tánc ~ 5 perc
IV. Egyéb ~ 5 perc

A produkciókat három főből álló zsűri minősíti, a legjobbak 
meghívást kapnak a Dél-Békési Százszorszép elnevezésű gá-
lára.

Mikrotérségi fordulók, kulturális szemezgetők

1. Battonya
Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Almás-
kamarás, Nagykamarás, Kunágota, Dombiratos, Kevermes

Rendezvény helyszíne: 
Művelődési Ház, Battonya, Fő u. 77.
2017. október 22. (vasárnap), 13.00 óra

Jelentkezési határidő: 2017. október 13.
Jelentkezési lap és bővebb információ: Matuzik Istvánné
telefon: 06-68/456-005; 06-70/382-62-21

2. Mezőhegyes
Mezőkovácsháza, Végegyháza, Kaszaper, Magyarbánhegyes, 
Nagybánhegyes, Medgyesegyháza/Bánkút, Medgyesbodzás/
Gábortelep, Pusztaottlaka

Rendezvény helyszíne: 
Általános Művelődési Központ,
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
2017. október 28. (szombat), 13.00 óra

Jelentkezési határidő: 2017. október 20.
Jelentkezési lap és bővebb információ: Perlaki Edit
telefon: 06-30/445-54-32

Mutasd Magad Dél-Békés amatőr művészeti rendezvénysoro-
zat, valamint a Dél-Békési Százszorszép Gála megrendezését 
támogatja az NKA. www.nka.hu

3. „Mutasd Magad Dél-Békés” rendezvénysorozat, melynek 
záróeseménye a

„Dél-Békési Százszorszép” gála

Rendezvény helyszíne:
Kalocsa Róza Művelődési Központ,
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.

Rendezvény időpontja: 2017. december 2. (szombat),
13.00 óra

Ügyfélfogadás
A Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Kunágotán 2017. aug. 31. napjától 
(minden csütörtökön) 13:00–
15:30-ig tart ügyfélfogadást.

Évelő növények, virágok 
felajánlásáról

Örömmel és köszönettel vettük 
a tavaszi időszakban a lakosságtól 
érkezett növényfelajánlásokat, 
melyekkel közterületeinket tud-
tuk szebbé tenni.

Az őszi időszak az évelő növé-
nyek átültetésének, szaporításá-
nak ismét kedvező lesz. Köszönet-
tel várjuk, ha van még, virág és 
növény felajánlásaikat.



lánya közül Konstanciát vette 
feleségül, míg Klárát Rohon-
czy Lipót, Alízt pedig gróf 
Leiningen-Westerburg Ká-
roly. Így került sógorságba az 
Urbán família az 1848-as sza-
badságharc két kitűnő ezrede-
sével. Rohonczy Lipót a sza-
badságharc végén a 8. hadtest 

lovas osztályának parancsnoka 
volt, Leiningen pedig Görgey 
egyik legkedvesebb táborno-
kaként a III. hadtestet vezette. 
Békeidőben a sógorok sűrűn 
találkoztak a gazdálkodással 
foglalkozó Urbán monyorói 
birtokán. A fegyverletételt kö-
vetően néhány napon keresztül 
szintén itt találkozott a három 
férfi. Leiningen érezte a közel-
gő halálát és ekkor kérte meg 
Urbánt, hogy a vadasparkban 
temesse el őt. Sírhelyül azt a 
négy tölgyfával szegélyezett 
kis tisztást kérte, ahol a koráb-
bi közös vadászatuk alkalmá-
val megpihentek.

 A jóslat beteljesült. A vér-
bíróság a tábornokot halálra 
ítélte. Hatodikként végezték 
ki az aradi vérmezőn. Még 
ezen az estén Urbán titokban 
felkereste Aradon a hóhért és 
20 aranyért megvásárolta a só-
gora holttestét. A mindenkori 
hóhérnak ugyanis joga volt az 

elítélt testével üzletelni, amint 
azt megtehette a hóhérsegéd 
is az elítélt ruhaneműivel. 
Az éjszaka leple alatt néhány 
veszélyt nem ismerő ó-ara-
di molnárlegény kihantolta a 
holttestet, majd csónakon át-
vitte a Maros túlpartjára ahol 
már várta Urbán egy szalmával 
bélelt szekéren. A gyékénnyel 
letakart, gyalulatlan deszkából 
ácsolt koporsót és annak drága 
tartalmát sietősen Monyoróra 
csempészték. A végtisztesség 
előtt a tábornokot két bo-
rosjenői orvos megmosdatta, 
átöltöztette és bebalzsamoz-
ta. Ennek során a fiatal gróf 
szívét kivették a testéből s azt 
egy spiritusszal teli urnában 
az özvegynek átadták. A te-
metés még ezen az éjszakán 
megtörtént. Az elbeszélések 
szerint később a sír mellett 
elhaladók kalap levéve tiszte-
legtek a mártír emléke előtt. 
A tábornok sírját 1879-ben 

áthelyezték a borosjenői ka-
tolikus templomba, mivel Ur-
bán Gyula eladta a birtokot. 
Ahogyan a korábbi, úgy ez a 
sírhely is zarándokhelye lett a 
szabadságharc eszméjének. Az 
Urbán család tagjainak több 
generációja is hallhatta, amint 
az emlékezők sokasága együtt 
énekelte a Szózatot a monyo-
rói, majd a borosjenői sír kö-
zelében.

 Az események súlyát tekint-
ve Urbán Gyula bátor tette 
csak egy halvány lábjegyzet 
lehetne egy képzeletbeli his-
tóriás könyvben. Ám ha egy 
múltat tisztelő lokálpatrió-
ta meghallja azt a szót, hogy 
„urbáni tölgyes”, talán nem 
csak a valamikori kastélypark 
jut az eszébe, hanem annak a 
kunágotai bárónak a nagyap-
ja is, aki ama négy tölgyfával 
határolt tisztáson eltemette 
gróf Leiningen-Westerburg 
Károlyt.

Az aradi vértanú és a kunágotai báró
Folytatás az 1. oldalról

Leiningen gróf
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40 év munkája bevégeztetett…

Mindig mélyen megható dolog 
az, hogy milyen mélyen érző, 
mennyi alázattal bíró pedagó-
gus az, aki évtizedeken keresztül 
magára vállalja azt a felelőssé-
get, amellyel a felnövekvő nem-
zedékek oktatása-nevelése jár. 
Aki megtiszteltetésnek és nem 
napi nyűgnek fogja fel a gyer-
meknevelést. Mindannyian ilyen 
pedagógusok szeretnénk lenni, 
amikor kikerülünk a főiskoláról, 
egyetemről. Aztán vagy sikerül, 
vagy nem. Mert a hétköznapok 
gondja-baja gyakran elfeledteti 

velünk eredeti álmainkat. De 
vannak kivételek, akiknek sike-
rül. Ő Tóthné Kittik Julianna kol-
léganőnk, aki negyven év után 
most nyugdíjba vonul.

Neki sikerült! – ő nagyon jól 
tudta, érezte, hogy a hivatás - 
amit választott - nagy felelősség-
gel jár, de ugyanilyen sok szépsé-
get is rejt magában. Csak rá 
kellett néznünk, ahogy lehajolt a 
gyerekekhez: törődés volt min-
den mozdulata, okító volt min-
den szava. Lelke mélyéből, egész 
lényével a rábízott gyermekek 
jövőjét tartotta szem előtt.

Negyven évnyitó, negyven év-
záró, negyven ballagás!

Kb. 14.350 nevelési nap, kb. 
93.275 óvodában töltött óra.

Köszönjük az együtt töltött 
éveket, és hogy mindig számít-
hattunk rá.

További jó egészséget kívá-
nunk és azt, hogy vegye körül 
mindörökké mérhetetlen szere-
tet!

Kissné Nagy Éva óvodavezető

Bereczki Máté emléknap
Minden év szeptemberében 
megemlékezünk névadónk szü-
letésnapjáról.
Előzetes feladatok:
Rajz verseny 1-8. évfolyam I s -
kolánk névadójának élete és te-
vékenysége témakörben.
A nap programja:
Délelőtt TOTÓ-t töltenek ki a fel-
sős tanulók és ennek jutalmazá-
sa, hogy új ismeretekkel gazda-
godnak és jeles érdemjegyet 
kapnak a hibátlan megoldást 
készítők történelem tantárgy-
ból.
Ezután kivonulunk községünk 
temetőjébe, ahol megemléke-
zünk szülőfalunk híres személyi-
ségeiről: Bandi papról, Elefánt 

doktorról és természetesen Be-
reczki Mátéról.
Ezután elhelyezzük a megemlé-
kezés koszorúját az emlékoszlo-
poknál.
A program folytatásaként közö-
sen megtekintjük a tanulók 
rajzaiból, festményeiből készült 
kiállítást iskolánk aulájában. A 
legjobb három alkotást tárgyju-
talomban részesítjük.
Délután iskolánk hátsó udvarán 
emlékfát ültetünk a DÖK tagjai, 
pedagógusaink és érdeklődők 
részvételével.
Méltón tisztelgünk iskolánk név-
adója, Bereczki Máté emléke 
előtt.
Hack Ferenc Mihályné

A Kunágotai Községi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és ismerőseit
TÁBOR LAJOS színház- és drámatörténet tanár
IRODALOM A FILMVÁSZNON című
filmvetítéssel egybekötött előadására
Helyszín: Kunágota Községi Könyvtár
Időpont: szeptember 28. (csütörtök), 15.00 óra. A Belépés díjtalan!



Régi hírek régi újságokból
 � Halálba kínzott gyermek

Makóról táviratozzák: A ku-
nágotai csendőrség letartóz-
tatta Sáfrán Ferenc kovács-
mestert és nejét, akik Etelka 
nevű tizenkét éves leányukat 
hónapokon át egy sötétkamrá-
ban elzárva kínozták és koplal-
tatták, míg a kis leány el nem 
pusztult. A kis leány holtteste 
tele van a sanyargatásokból 
származó sebekkel, továbbá 
férgekkel. A boncolás megál-
lapította, hogy a leány halá-
lát az éhség és a nyomorgatás 
okozta. A szülők elmondották, 
hogy a leánytól szívbaja miatt 
akartak szabadulni. A község 
lakossága meg akarta lincsel-
ni Sáfránt és feleségét. Csak a 
csendőrség erélyes közbelépé-
sének sikerült megmenteni és 
beszállítani őket a battonyai 
járásbíróság fogházába. 1911. 
szeptember 30., szombat, Pesti 
Napló. (A szegedi törvényszék 
két évvel később, 1913 máju-
sában az anyát egy évi, az apát 
pedig két hónapi fogházra 
ítélte. A szerk.)

 � A háború áldozatai
228. számú lajstrom. Gyúró 
Sándor, 101. gye. 15. száz., 
Kunágota, 1887. Morvai Ist-
ván. 101. gye. 9. száz. Kuná-
gota. Rátóti János, 101. gye. 
2. száz. 1883. Kunágota. 1915. 
szeptember 3., Népszava. 

 � Harangszentelés
A kunágotai református egy-
ház most szentelte fel új ha-
rangjait és orgonáját. Az ün-
nepi alkalomból megjelent 
Baltazár Dezső dr. tiszántúli 
református püspök is és ő vé-

gezte az avatószertartást. Kál-
vineumi ünnepség fejezte be a 
napot, amelyen a Szegedi Re-
formátus Énekkar is szerepelt. 
Az új harangok mindegyikét 
C. Veres János kisgazda és fe-
lesége öntette. 1926. szeptem-
ber 23., Budapesti Hírlap.

 � Jegyes hirdetés
Vajda Erzsébet és ifj. Nágel 
Henrik jegyesek, Kunágota–
Mezőkovácsháza. 1931. szep-
tember 10., szombat, Budapesti 
Hírlap.

 � Börtönbüntetést kaptak a 
kunágotai kisvasút merénylői
Szegedről jelentik lapunknak: 
A szeptember 13-i szomorú 
emlékű biatorbágyi kataszt-
rófával pontosan egy időben 
Kunágotán is vasúti merény-
letet követtek el. Az AEGV 
helyiérdekű vasút síneire rá-
tették a kunágotai állomásról 
leszerelt és odacipelt vasúti 
mérleget, továbbá a mellékvá-
gányokon álló vasúti kocsikat 
áttolták a fővonalra. Szeren-
csére azonban katasztrófa nem 

következett be, mert a pályaőr 
még idejében észrevette a ter-
vezett merényletet. Megindult 
az ügyben a nyomozás, még-
pedig széles körben, ugyanis 
felmerült az a kombináció, 
hátha összefüggésben van a 
pontosan ugyanakkor történt 
biatorbágyi merénylet és a ku-
nágotai eset között. Pár nap 
múlva azonban kiderült, hogy 
a két vasúti merénylet idő-
pontja csupán véletlenül egye-
zik, a kunágotai merényletet 
ugyanis két battonyai legény, 
Erdélyi Pál és Battyán János 
részeg fővel akarták elkövet-
ni. Mivel akkor még az ilyen 
bűncselekmény nem tartozott 
a rögtönítélő bíróság elé, a két 
legény ügye rendes úton került 
bűnvádi elintézés alá. Az ügyet 
szombaton délelőtt tárgyalta 
a szegedi törvényszék Gö-
möry-büntetőtanácsa, amely 
a nyomós enyhítő körülmé-
nyek figyelembevételével a két 
vádlottat mindössze hat-hat 
hónapi börtönre ítélte. Úgy 
az elítéltek, mint az ügyész 
megnyugodtak a bíróság dön-
tésén s így az ítélet jogerős. 
1931. szeptember, Pesti Hírlap. 
(A biatorbágyi viadukt vas-
úti sínjeinek egy részét 1931. 
szeptember 13-án robbantotta 
fel Matuska Szilveszter. A sze-
rencsétlenségnek 22 halálos 
áldozata volt. A kunágotai eset 
az egykori gazdasági vasutat 
említi, amely a majorságokat 
kötötte össze. A szerk.)

 � Kaszával-kapával támad-
tak a csendőrökre
Kunágota községben este 9 
órakor csendőrjárőr haladt 
keresztül az utcán. Az egyik 
ház kapualjából két legény 
ugrott elő és a híradás szerint 
kaszával és kapával támadtak 
a csendőrökre. A járőrvezetőt 
úgy fejbe vágták, hogy elön-
tötte a vér. A csendőrök lekap-
ták a fegyverüket és rálőttek a 
két legényre, akik véresen estek 

össze. Az egyik a helyszínen 
meghalt, a másikban még volt 
élet. Mire azonban az orvosok 
kiértek, ő is meghalt. Ilyen 
körülmények között nem tud-
ják megállapítani, hogy a két 
legény miért támadta meg a 
csendőröket. 1938. szeptember 
24., szombat. Népszava-Rá-
dió. (Az áldozatok testvérek 
voltak. A fejlövés Pál Lajos 32 
éves Petőfi utcai lakost érte, 
aki azonnal meghalt. Az öcs- 
csét, a 25 éves Bethlen utcai 
Pál Károlyt, lágy részen lőtte 
meg a csendőr, akinek a ha-
lálát belső vérzés okozta. A 
visszaemlékezések szerint a 
csendőrök olyan suhancokat 
figyeltek a Bethlen utcában, 
akik már több éjszakán keresz-
tül ablakzörgetéssel zaklatták 
az arra lakókat. A Pál testvérek 
is ezeket a randalírozókat les-
ték és a csendőrök talán téve-
désből lőttek rájuk. A szerk.)

 � Apróhirdetés
Ráth János kiskorú és vagyon-
talan fiam adósságaiért sem-
minemű felelősséget nem vál-
lalok. Ráth József, Kunágota. 
1938. szeptember 8., csütörtök, 
Magyarország. 

 � Gazdagodik a kunágotai 
művelődési otthon
A kunágotai művelődési ott-
hon a közelmúltban televízió-
készüléket kapott. A televíziót 
a klubszobában állították fel, 
és minden adási napon sokan 
látogatják ilyenkor a művelő-
dési otthont. A klubszobában 
ezen kívül sakk, dominó és 
más társasjátékok is szórako-
zást nyújtanak, a járási tanács 
pedig két napilapot és több 
hetilapot rendelt meg az ott-
hon számára. A kunágotai 
művelődési otthonban hama-
rosan megszervezik a zeneok-
tatást is, erre a célra a községi 
tanács 18 ezer 600 forintért 
egy új pianínót vásárolt. 1963. 
szeptember 15., Népújság. 
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