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Feltámadó örökség – zarándokút Máriaradnára
A „radnai búcsújárás” régi
tartalommal bír Kunágotán.
A több mint 100 évvel ezelőtti hagyomány újjáélesztésére 2006-ban került sor. Az
akkori zarándoklaton részt
vevő Boldog Zoltánné jegyző asszony azóta is állandó
résztvevője a radnai útnak.
Javaslata alapján a Helyi Értéktárba kerül a kunágotai
vallási kultúra egykori meghatározó eseménye.
Az előzményekről és a jelenről így beszélt a jegyző nő.
– Régen a mi családunkban
is hagyománya volt a búcsújárásnak. A szomszédos települések búcsúira (nem gyalogszerrel) el-ellátogattunk.

Mindkét nagymamám emlegette – talán azért emlékszem
rá ennyire –, hogy a „radnai
búcsújárás” az volt az igazán
felemelő és szép. Igaz, az még
a nagy háború előtt volt, ami-

kor a Kisasszony napi búcsúra gyalogosan, egy-két lovas
szekérrel málházva indult el
egy-egy keresztalj, sokszor a
környező falvakkal összefogva.
Hosszú idő telt el, talán 100

Testvértelepülési megállapodás
2018. szeptember 22-én Kunágota és Romhány polgármestere
testvértelepülési
szerződést írt alá. A két település kapcsolata több mint
egy évtizedes múltra tekint
vissza.
A hidat a községek között a
nemzetközi hírű gyümölcsnemesítő Bereczki Máté alkotja, aki Romhányban született
1822. szeptember 24-én, majd
Kunágotán halt meg 1895. december 9-én.
A községek delegációi rendszeresen találkoznak egymással. A fennálló gyakorlat szerint egyik évben a romhányi
küldöttség érkezik Kunágotára, majd a következő évben ők fogadják a kunágotai
küldöttséget. Az idei évben
településünk delegációja utazott a palóc vidékre, akik között óvodavezető, pedagógus
és önkormányzati képviselő is

év is, mire 2006-ot írtunk. A
Szeged-Csanádi
Egyházmegye a millennium évében,
2000-ben szervezett Máriaradnára egyházmegyei zarándoklatot. A kunágotai egyházközség önálló szervezésben
2006-ban látogatott el Radnára. A zarándokokat Nagy Róbert akkori plébános vezette.
Ekkor új fogadalom született:
ha csak lehetséges, minden évben, a Fájdalmas Anya napján,
szeptember 15-én elzarándokolunk a radnai kegytemplomba, Szűz Máriának hálát
adni és megköszönni segítségét, kérve azt a továbbiakban
is magunkra, családunkra és
Folytatás a 3. oldalon

Búcsúvásár és
búcsúi szentmise
A hagyományos búcsúvásár
időpontja: 2018. november 4.
vasárnap.
A búcsúi szentmise november 5-én 17 órakor lesz.

Toronymosatás

volt. Két meglepetéssel is készültünk a vendéglátóink felé,
mondta Süli Ernő polgármester.
– Készítettünk egy díszes
testvértelepülési
oklevelet,
amelyben rögzítettük a településeink közötti együttműködés
alapelveit és céljait. Az oklevél
aláírásával mindkét település
szentesítette a korábban már
meglévő ez irányú akaratát. Az
aláírt szerződés birtokában és
a kölcsönös együttműködés

mellett ezentúl lehetőségünk
nyílik a pályázati források kiaknázására is, amelyet Romhány polgármestere, Vezér
Attila is kiemelt. A másik
meglepetésünk egy emlékpad
volt, amely tulajdonképpen
egy ”iker” pad. Az egyik emlékpad a romhányi Bereczki
emlékparkban kerül elhelyezésre, míg a hasonmás párja
a kunágotai Bereczki Máté
parkban lesz látható hamarosan – jelezte a polgármester.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
2018. november 22.-én 9–13 óra
között a kunágotai víztornyon
tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végez. Ezen időszakban
a település egész területén nyomáscsökkenés fordulhat elő.
További tájékoztatásként közöljük, hogy a település ivóvíz
– elosztóhálózatán 2018. november 23. – december 10. között mosatás történik. Ezen időszak alatt
szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány fordulhat, fordul
elő. Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét és
megértését kéri a szolgáltató.
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A Hunyadiak nyomában

2018. szeptember 20–23. között a Bereczki Máté Általános Iskola hetedikes tanulói
a "Határtalanul" program
keretében történelmi tanulmányúton vettek részt.
A projekt a Hunyadiak
kora és az Erdélyi fejedelemség címet viselte, amely egy
sokoldalú körutat jelentett a
történelmi Magyarország és
Erdély területén. Kunágota a
XIV. században a Hunyadiak
birtoka volt, így az utazás hidat teremtett a múlt és a jelen
között. A diákok a rég letűnt
századok kultúrkincsei mellett
a természet csodáival is találkozhattak az utazásuk során.
A kirándulás részleteiről Tejes Imréné pedagógus, a csoport egyik kísérője tájékoztatta lapunkat.
– Utunk első napján a magyar határhoz közeli Nagyváradon megnéztük a Szent
László templomot, amely a
város legrégebbi temploma.
Ugyancsak itt látható az ország legnagyobb barokk stílusban épült római katolikus bazilikája, amelynek belsejében
eltörpültek a mi hetedikeseink.
A Hunyadiak korát leginkább
Kolozsvár fémjelezte. A legendás király szülőháza mellett a
főtéren áll Mátyás lovas szobra, amit örömmel vettek körbe
a diákjaink. Másnap Torda felé

vettük az irányt. Már a rómaiak által is ismert sóbánya rengeteg játéklehetőséget nyújtott
a gyermekek számára. Jártunk
a kerámiáiról híres Hargita

megyei Korondon is, ahol a
fazekas termékek mellett a
székelykapuk igazi tárháza
várt bennünket. A harmadik napon a Gyilkos-tó felett
magasodó Kis-Cohárd meghódítása volt a cél, ahonnan
lélegzetelállító kilátás nyílt a
Keleti-Kárpátokra. Büszkék
voltunk a csoportunkra, hiszen
mindannyian megmászták a
több mint 1000 méteres magasságot. Érdemes volt felmenni, mert a gyönyörű kilátás feledtette a nehézségeket.
Hunyadi túránk első, jelentős állomása Erdély kapujában
Kolozsváron volt. Az utolsó
napunkon a Partium belsejében a királyi család legimpozánsabb és leglátványosabb,
teljesen épen maradt középkori várát látogattuk meg
Vajdahunyadon. A lenyűgöző

gótikus várkastély nemcsak
a Hunyadiak emlékét őrzi,
hanem a hányattatott sorsú
erdélyi fejedelmekét is, mint
például Bethlen Gáborét, aki
a vár egyes részeit emeletekkel
látta el.
Körutunk utolsó helyszíne
az Alsó-Maros menti Déva
vára volt. A tatárjárás után
épült várat a gyerekek által is
jól ismert ballada tette méltán híressé. A tizenkét kőmíves történetét a buszon utazó
diákok sokszor emlegették.
Késő délután sok emlékkel és
tudással gazdagodva tértünk
haza a napfényes Erdélyből.
A pályázatnak köszönhetően
tanulóink olyan ismeretekkel
gyarapodhattak, amelyek a
későbbi tanulmányaik során is
hasznukra válnak – részletezte
a tanárnő.

Európai Diáksport Napja
2018. szeptember 28-án – az
Európai Diáksport Napjához
csatlakozva – került megrendezésre a Bereczki Máté
Általános Iskolában a sportdélután.
A központi iskolában, a felső
tagozatos diákok ügyességi- és
szórakoztató játékok segítségével mozogták át a délutánt
hat különböző állomáshelyen.
Állomások voltak: talicskás
vízhordás, „Ninja Warrior
pálya”, szumó birkózás, óriás
darts, szabadeséses csúszda

Párhuzamosan a német iskolai telephelyen az alsó tagozatos diákok is aktívan
mozogtak: játékos, dalos bemelegítéssel indították a délutánt.
A bemelegítést követően izgalmas, érdekes játékokat próbálhattak ki: célbadobás, óriás
várépítő, óriás puzzle, logikai
és szivacsnyíl küzdelem. Ha- asztali játékok, kézművesketalmas élmény volt a gyere- dés.
kek számára ez a „másfajta”
„Zumba Magdi” irányításásportolás, vidám emlék marad val közös „zumba órán” vett
mindenkinek.
részt az iskola minden érdek-

lődő tanulója. A zenés, táncos,
vidám mozgásforma jó hangulatot teremtett, a gyerekek,
szülők és tanárok lelkesen végezték a feladatokat.
A sportdélután zárásaként a
hagyományos diáksport napi
futótáv következett. Legalább
150 diák teljesítette az idei
2018 métert. Évfolyamonként
az első három helyezett futó
jutalomként érmet vehetett
át – mondta Gazdagné Gál
Margit intézményvezető as�szony.
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Feltámadó örökség –
zarándokút Máriaradnára
Folytatás a 1. oldalról

a falunkra. Így 2006 óta, immár 13. alkalommal voltunk
hagyománnyá vált autóbuszos
zarándoklatunkon. A mindenkori helyi plébános vezetésével
indulunk a reggeli órákban.
Az autóbusz Arad érintésével
vagy megkerülésével a kegytemplomig visz bennünket.
Itt rövid pihenő és elmélkedés
előzi meg a plébánosunk által
celebrált szentmisét. Ma már
a kialakított látogatóközpont
és gyűjteményes kiállítás foglalja el a valamikori ferences
kolostor emeleteit. Ez szintén
megtekinthető a szentmisét
követően.
A zarándokok többsége kunágotai, de első évtől kezdődően bekapcsolódnak a környező településekről is. Voltak
velünk magyarbánhegyesiek,
nagybánhegyesiek, mezőkovácsháziak, de rendszeresen
jönnek kevermesi, dombiratosi, almáskamarási és kisdombegyházi hívek is.
Az elmúlt években láthattuk a máriaradnai bazilika és

környéke „eredeti” állapotát
és azt, hogyan újult meg Európai Uniós forrásból. Volt
olyan zarándoklatunk, amikor a temesvári püspökséghez
tartozó lelkipásztorok és az
egyházközségek képviselőinek
szervezett 4 nyelvű (magyar,
román, német, bolgár) tanévnyitó szentmisén vehettünk
részt szeptember 15-én Máriaradnán. Húzhattak határokat a nagyhatalmak, jöhettek
a háborúk, a Szűzanya több
mint 300 éve gyűjti egybe a
nagyvilágban
szétszóródott
gyermekeit. Radnára, a kegytemplomba mindig ellátogat
a „szögedi nagytáj”, a Bánát, a
Bánság népe.
Mi, kunágotai zarándokok
őseink hagyományát követve
szeretnénk megmutatni a jövő
nemzedékeknek is, hogy milyen nagyszerű dolog ehhez a
közösséghez tartozni, hitünket
megőrizni, ebből erőt meríteni
a jelenhez, a mindennapi feladatok elvégzéséhez – hangsúlyozta Boldog Zoltánné.
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Óvodások köszöntötték az időseket
Az idősek világnapja alkal- középső és nagycsoportosai
mából a Rákóczi utcai óvoda műsorral köszöntötték a helyi nyugdíjas klub tagjait, akik
nagy lelkesedéssel és kedvességgel fogadták őket. Néhány
gyermek rajzolt, vagy színezett
és a műsor végén átadták annak
a néninek, akinek akarták. (Senki senkit sem ismert.) A gyerekek egy-egy kis csokit, meg kis
üdítőt kaptak viszonzásul.
Kissné Nagy Éva óvodavezető

Keresztszentelés
Főtisztelendő Blás Sándor plébános atya 2018. szeptember
15-én felszentelte a község külterületén a „Márkus kanyarban”
újraállított keresztet. A máriaradnai zarándoklatról hazatérő

hívek előtt a plébános atya emlékeztette a jelenlévőket, hogy
szeptember 14. a Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepe,
amelynek alapja Krisztus keresztjének megtalálása.

Harisnyából virágok

A kunágotai falunapok hetében már megszokott látványosság az alkotói kiállítás.

Az idei kiállításon másodízben mutatkozott be Horváth
Anikó a különleges virágkompozícióival. Az alkotásokat szemlélők számára szinte
elképzelhetetlen, hogy a kézműves termék alapja nem más,
mint a közönséges selyemharisnya.
Anikó első saját készítésű
harisnyavirága egy orchidea
volt. Nem véletlenül, hiszen az
egyik ismerőse egy ilyen virággal ajándékozta meg őt. Ekkor
határozta el, hogy kipróbálja
magát a kreatív világban.
- Egy kész kompozíció elkészítése hosszú folyamat.
Nagyon sok türelemre, nyugalomra és kézügyességre van
szükség. Az első orchideám
elkészítése után, úgy gondol-

tam, hogy nem állok meg ezen
a szinten.
Következtek a nárciszok,
hóvirágok, rózsák és a kálák.
Ezeket később kaspókba "csomagoltam", így lassan kialakultak a virág kompozícióim.
Büszkeséggel tölt el, hogy az
általam készített virágok már
nem csak a saját lakásunkat
díszítik. Az ismerőseim és barátaim, sokszor arra kérnek,
hogy ha ajándékot akarok adni
a számukra egy-egy ünnepi alkalomra, akkor az általam készített virágokkal lepjem meg
őket.
Nagyon sok időt elvesz tőlem az alkotó folyamat, de kikapcsolódást és örömmunkát
jelent a számomra. Az alapanyagok nagyon sérülékenyek.

A virágok különböző elemeit
papírból kell sodornom, apró
drótokra feszítem a harisnyát,
ragasztom a porzókat és a
bibéket. Egy-egy virágkaspó
elkészítés akár egy hetet is
igénybe vesz. A tél közeledtével a munkáimat ismerők
sokszor kérnek arra, hogy a
virágaimat apró fényledekkel
lássam el, főleg a mikulás virágokat, amelyek így a karácsonyi hangulat elengedhetetlen
részét képezik. Mindazt, amit
megtanultam, szívesen átadom
másoknak is.
Ha valakit érdekel ez a tevékenység, keressen meg bátran.
Kortól függetlenül ajánlom
mindenkinek, hogy ismerkedjen meg ezzel az egyedülálló
hobbitechnikával.
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Időkerék
A Község nevét 1450
és 1808 között így írják:
Kun-Ágota.
Az 1738-39 évi pestis járvány idején a Kunágotát is
magába foglaló Csanád megyében 1175 lakossal végzett
a dögvész. Csak Makón 179
férfi és 133 nő halt meg. Ezek
között volt házas férfi 40,
férjezett nő 51. Fiúárva maradt 149, leányárva pedig 99.
Ugyanekkor olyan borzasztó
volt a tél, hogy Csanád megyében elhullott 211 ökör, 652
ló, 700 tehén, 575 borjú, 2757
birka, 86 bárány.
Az itt élők nemcsak, hogy az
adót nem tudták fizetni, de a
betevő kenyérben is nagyon
szűkölködtek. Mindamellett
III. Károly király követelte a
megyétől, hogy napszámosokat állítson Belgrád várának
lerombolásához, nehogy a
várba a törökök befészkeljék
magukat.
A napszámosoknak a kincstár
9 krajcárt fizetett s a katonai
élelmezési raktárból kiutalt
egy-egy adag kenyeret.
1909. októberében a vallás
és közoktatásügyi miniszter
Csath András tanítót igazgató-tanítóvá léptette elő.
1936-ban a következő külterületi lakóhelyeket tartották
számon: Bíró tanya, Horváth
tanya, Jakabbfy Tibor-tanya,
Jakabbfy
Zoltánné-tanya,
Kunpuszta, Nágel tanya, Ráth
tanya, Sármezey tanya, Szilágyi Gyuláné-tanya, Szilágyi

lasztást. Polgármester jelöltek:
Farkas János (Független), Gál
Gyula (Független), Gál Sándor (MSZP), ifj. Pápai Zoltán (MDF), ifj. Tóth Mátyás
(Független), Varga Imréné
(Független).

Kunágota régi képeslapon

Kálmán-tanya, Telbisz tanya,
Urbán tanya, Vajda tanya, Vásárhelyi-tanya.
1944. október 6-án a 18.
szovjet harckocsi hadtest parancsnoka jelentette, hogy csapatai október 6-án 11 órakor
Kunágota–Mezőkovácsháza
terepszakaszról Orosháza irányába átmentek támadásba és
22 órára elfoglalták Orosházát.
Özv. Szántó Béláné Álmos
utcai lakos visszaemlékezései szerint az 1944. októberi
harcok nagyon félelmetesek
voltak. – Az oroszok bent voltak a faluban és az egyik este
iszonyatos lövöldözés zajlott
a temető környékén. Mi itt
laktunk már akkor is és jól
emlékszem arra a fájdalmas
jajgatásra, ami áthallatszódott
a kerteken. Édesapámék nem
engedtek ki bennünket a házból, de amint beesteledett, valaki kimerészkedett a temetőbe, hogy megnézze, mi történt.
Ő azonban már nem találkozott se élő, sem halott katonával. A sebesülteket még akkor
délután elvihették valahova. A
katolikus templom tornyában

ekkor már a magyarok helyett
az orosz megfigyelők tanyáztak. Ráth földbirtokos kastélya
körül magyar tüzérség állomásozott, akik célba vették a
templomtornyot, hogy kifüstöljék onnan az oroszokat. Na,
ekkor kapott belövést a torony.
Mondták azt is, hogy pont ebben az időben tartózkodott a
templom környékén egy Kovács nevű ember, akit a belövés pillanatában egy szilánk
halálra sebzett. Mivel a temető
körüli harcok lehetetlenné tették az ottani temetést, ezért
a szerencsétlent a templom
kertjében temették el, a mostani virágos kert helyén. (A
halotti anyakönyv 1944. októberi bejegyzései között erre az
esetre vonatkozóan egyedüliként idős Kovács András halotti bejelentését találjuk, aki
haslövés következtében hunyt
el. Kezében imakönyvet tartva hantolták el. A templomkertben lévő sírt az 1990-es
években Mátyás János plébános áthelyeztette a katolikus
temetőbe.)
1990. szeptember 30-án
tartották Magyarországon az
első szabad önkormányzati vá-

Képviselő jelöltek:
Ifj. Albertus István (Független), Asztalos János (Demisz, MSZP), Asztalos Józsefné (MSZP), Balázs Imre
(MSZP),
Balázs
Zoltán
(FKgP), Bárdi Lajos (MDF),
ifj. Czabai Géza (MDF), ifj.
Csatlós András (FKgP), dr.
Csiffáry Lajos (Független), id.
Csipai Zoltán (MDF), Dohar
Ferenc (FKgP), ifj. Dohar János (FKgP), Egri János (Független), Egri József (MDF),
Fábián János (Független),
Gál Sándor (MSZP), Gyöngyösi Károly (Független), ifj.
Horváth György (MDF),
Kisházi András (MDF), Kocsis József (Demisz), Kovács
István (iskolaigazgató), (Független), Kovács Lajosné Kisházi Ágnes (Független), ifj.
Köböl Mihály (Független).
Mikite Béla (FKgP), Nagy
Dénes (MSZP), Nagy Éva
(Független), Novák Ferenc
Tiborné (Független), Pető
István (MSZP), Pócsik Gábor (MSZP), Pócsik Gáborné
(Független), dr. Rigler Magda (Független), Samu Sándor (MSZP), Sebők Mihály
(MSZP), Silló István (MDF),
ifj. Süli Ernő (Független),
Szakál Antalné (Független),
Szilágyi Sándor (MDF), Varga Mihály (Független).

A DAREH BÁZIS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE – KUNÁGOTA, HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Ügyfélkapcsolati pont helyszí- Ügyfélszolgálati időn kívül az E-mail-ben:
ne: 5746 Kunágota, Rákóczi utca alábbi elérhetőségeken várjuk ugyfelszolgalat@tappe.hu
9. Községháza épületében
megkeresését:
Postai úton:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Ügyfélfogadási idő: November Telefonon:
Személyesen:
12. hétfő, 11:00–12:30
66/447-150
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

(hétfő és szerda: 8:00–15:00, csütörtök: 7:00–19:00)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.
dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Gábor László. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

