
Az adóvisszatérítésről
Évente egyszer, a mindenkori 

éves kommunális adó mértéke 
50%-ának megfelelő összeg-
ben települési támogatás illeti 
meg azt a kunágotai állandó la-
kóhellyel rendelkező személyt, 
aki a helyi adó fizetési kötele-
zettségének maradéktalanul 
eleget tett.

A támogatás az adóhatóság 

igazolásának csatolásával ké-
relmezhető. 

A támogatás évente novem-
ber hónapban kerül megállapí-
tásra. A kérelem benyújtása és 
a megállapítás minden esetben 
az adott naptári évre vonatko-
zik. Visszamenőlegesen, koráb-
bi időszakra a települési támo-
gatás nem állapítható meg.

Ebben az évben is lesz 
tüzelőanyag támogatás
November 22-ig nyújtható 

be az önkormányzati hivatal-
nál (Rákóczi u. 9.) vagy a szo-
ciális szolgáltató központnál 
(Rákóczi u. 6.) a szociális célú 
barnakőszén iránti támogatási 
igény.

 – Csak az részesülhet támo-
gatásban, aki a lakóingatlana 
fűtését részben vagy egészben 
széntüzeléssel oldja meg. Egy 
lakóingatlan esetében csak 

egy háztartás, egy háztartásból 
csak egy személy részesíthető 
támogatásban.

A támogatás mértékéről a 
beérkezett kérelmek össze-
sítését követően meghozott 
döntéssel értesítjük a kérelme-
zőt. A támogatás részleteit a 
6/2018.(XI.7.) számú önkor-
mányzati rendelet szabályozza 
– tudtuk meg Boldog Zoltán-
né jegyző asszonytól.

Aki Márton napján…

„Aki Márton napján libát nem 
eszik, egész évben éhezik”

A november 11-i  Márton 
nap  zárja le a népszokás sze-
rint az éves gazdasági munká-
kat, kezdetét veszi a természet 
téli pihenő időszaka. Ezen a  
napon kóstolták meg az újbort 
és vágtak le először tömött li-
bákat.

Az egész hetünk a Márton 
nap jegyében telt. Sok kü-
lönleges technikával készült 
alkotás született, libás mesék 
élményével, köztük a Márton 
legendájával gazdagodtak a 
gyerekek. A legfőbb momen-
tum talán a november 9-i esti 
felvonulásra való felkészülés 
volt. Megvártuk a napnyugtát 
a felvonulással, így végre ér-
vényt kaptak a gyermekek által 
készített lámpások. A kicsik 
nagy örömére meggyújtottuk 
bennük a kis mécseseket és 
két takaros libával az élen vo-
nultunk. Sok szülő, nagyszülő, 
hozzátartozó is együtt ünne-
pelt velünk.
Kissné Nagy Éva óvadavezető

Lakossági fórum a mezőgazdaságról, 
a vidékfejlesztésről és a fúrt kutak 

helyzetéről
Süli Ernő polgármester a 

lakosság széles körű tájékoz-
tatása érdekében lakossági 
fórumot szervez, amelynek 
megtartására november 27-
én este 17 órakor kerül sor a 
kunágotai Művelődési ház-
ban. A fórum talán legfonto-
sabb napirendi pontja a fúrt 
kutak bejelentési kötelezett-
ségével foglalkozik.

 – Szinte naponta kérdezik 
tőlem a hivatalban, vagy az 
utcán az érdeklődő érintet-
tek, hogy mit is kell tenni a 
fúrt kutakkal kapcsolatban. 

Kell-e, és ha igen, hogyan 
és milyen formában engedé-
lyeztetni?

Eddig is türelmet kértünk 
az érdeklődő érintettektől, 
javasoltuk, hogy a várható 
jogszabályváltozásokra és 
azok értelmezésére tekintet-
tel, várjanak a kérelmek be-
nyújtásával.

Remélhetőleg több fel-
merülő kérdésre is választ 
kaphatunk a november 27-i 
mezőgazdasági fórumon, 
amelyre várjuk az érdeklődő 
lakosságot.

Meghívó  
Mezőgazdasági FóruMra

Tisztelettel meghívjuk Önt a
2018. november 27-én (kedd) 17.00 órai kezdettel szervezett

Mezőgazdasági Fórumra
Helyszíne: Művelődési ház, Kunágota Rákóczi u. 13.
A fórumot megnyitja: Süli Ernő polgármester

Témák:

• Békés Megyei Kormányhivatal aktív kapcsolata a gaz-
dálkodókkal, előadó: Dr. Rákóczi Attila főigazgató, Békés 
Megyei Kormányhivatal

• Tájékoztatás 2018. évi támogatási rendszerről, előadó: 
Magyarné Dr. Knap Diána főosztályvezető, Agrár- és Vi-
dékfejlesztést Támogató Főosztály

• Fúrt kutak használatának jogi szabályozásai, előadó: 
Gombkötő Zoltán tűzoltó alezredes, Országos Katasztrófa-
védelemi Főigazgatóság

• Közúti szállítmányozás a mezőgazdaságban, előadó: 
Marton Gergely tűzoltó alezredes, Országos Katasztrófavé-
delemi Főigazgatóság

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!
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Egy sokat mondó 
csoportkép

Jó 60 évvel ezelőtt készül-
hetett az a csoportkép, ami 
Magyar Balázsné Ica néninek 
köszönhetően nyilvánossá-
got kaphatott. A kép tartalma 
sokakban – főleg az idősebb 
korosztályban – nosztalgi-
át ébreszthet, míg a fiatalabb 
nemzedék számára egy telje-
sen ismeretlen világot hordoz. 
A kép az 1950-es évek végén, 
vagy talán a ’60-as évek legele-
jén készült az akkori cirokhú-
zó brigádról. A fotót nézeget-
ve Ica néni rögtön belevág az 
időutazásba.

 – A faluban ekkortájt szin-
te nem volt olyan ház, ahol 
ne lett volna néhány kvadrát-
nyi cirok a kertekben, vagy 
kint a földeken. A cirkot, ha 
az idő is engedte október vé-
gére mindenki kúp alá tette, 
és aki nem adta el kalászosan 
az várta a cirokhúzó brigádot 
– aminek én is a tagja voltam 
–, hogy megszabadítsuk a sep-
rőnek valót a magtól. A brigá-
dunknak volt egy vállalkozója, 
Csécsei György, aki összeírta a 
faluban az igényt, és mi annak 
alapján mentünk házról házra 
a cirokhúzó géppel. A mun-
kakezdés ideje hajnali négy 
óra volt. Ahhoz, hogy négykor 
el tudjuk kezdeni a munkát, 
már háromkor ébresztőt fúj-
tak. A brigád 14 állandó tag-
ból állt, ami több mint tíz évig 
együtt is maradt. A tizenötö-
dik tag maga a géptulajdonos 
Tóth László gépész mester 
volt. A gépet mindig ő állí-

totta be és ellenőrizte, esetleg 
javította, ha kellett. Hálás kis 
gép volt a „csettegő” (lapos- 
szíj hajtású motor). Bizony 
a téli időszakban, amikor a 
kezünk már majdnem oda-
fagyott a kalászhoz, a masina 
kipufogójánál tudtuk a der-
medt ujjainkat megmelegíteni. 
Sokszor még januárban is volt 
munkánk. A gépet és minden 
eszközünket mi magunk húz-
tuk az egyik háztól a másikig. 
A munkától sohasem féltünk. 
Fiatalok voltunk és jó hangu-
latban dolgoztunk. Még sze-
relmek is szövődtek a brigád-
ban, amelyeknek házasság lett 
a vége, mondja Ica néni, majd 
a kezébe veszi képet és sorolja 
a neveket. – Balról az első Gá-
bor József és Kristóf Erzsébet. 
Belőlük házaspár lett. A kö-
vetkező Balla Ilona és Dóczi 
Erzsébet. Mellettük Nádud-
vari András, Veselicz András 
és Kiss József áll. Jóska mellett 
vagyok én, majd Veselicz Ilo-
na, Bajkán Margit és Cser-
nyik György. A hátuk mögött 
magasodik Csécsei György, 
illetve Tóth László. A gép bal 
oldalán fent Lukácsi Béla és a 
testvérem, Hrubák András ül. 
Ma már negyed ennyit sem 
tudok dolgozni, de még így 
nyolcvan felett is, amit csak 
tudok, megcsinálok. Rendben 
tartom az udvart és a házat. 
Az élet munkára nevelt ben-
nünket – mondja az egykori 
cirokhúzó, akinek a környeze-
te valóban példaértékű.

Tökfaragás és  
halloween disco

Az iskolások számára az őszi 
szünet előtti utolsó napon ke-
rült megrendezésre a már évti-
zedes hagyománnyal bíró tök-
nap. A rendezvény mindenkori 
helyszíne az ötletgazda Műve-
lődési ház, de ebben az évben 
a fűtésrendszer hibája miatt az 
iskola két színtere biztosította 
a megfelelő helyszínt. 

Az alsó tagozatos diákok 
főhadiszállása a Német isko-
lában volt. Itt a gyerekek tök-
lámpásokat készítettek, illetve 

több helyszínen különböző 
kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt. Nem maradt 
ki az üveg és lufi festés, mint 
ahogyan a népszerű arcfestés 
sem. A pedagógusok mellett 
a szülők is bekapcsolódtak a 
délutáni programba.

A felső tagozatosok a köz-
ponti épület aulájában hallo-
ween partin vehettek részt. A 
játékos és zenés feladatok kö-
zött jelmez, limbó és karaoke 
verseny is volt.

Kunágotai koszorú 
Deák Ferenc síremlékén

Kunágota község képvise-
lő-testülete egy korábbi ha-
tározata értelmében emlék-
koszorút kívánt elhelyezni a 
mai önkormányzatiság alapjait 
megteremtő Deák Ferenc sír-
jánál. A Kossuth Lajos által 
a „Haza Bölcsének” nevezett 
politikus születésének 215. év-
fordulója méltó keretet adott 
a tisztelgésre, valamint az em-
lékkoszorú elhelyezésére. A 
Fiumei úti sírkertben található 
mauzóleumban Balázs István-
né, Gábor László és Süli Ernő 
tiszteleghetett a nagyformátu-
mú politikus emléke előtt.

A küldöttségnek ezenkí-
vül lehetősége volt a Kossuth 

mauzóleumot is meglátogatni, 
ahol az egykori kormányzó 
szarkofágja köré nemzeti színű 
szalagot kötöttek. A sírkertben 
hasonló képpen tisztelegtek 
többek között a vitézségéről és 
vörös sapkájáról híres Klapka 
György sírjánál, illetve Jókai, 
Mikszáth és Ady síremléké-
nél is. (A sírkertben különös 
élmény volt Justh Gyula egy-
kori politikus síremlékét látni, 
akinek a lánya egy balesetben 
1925. húsvét szombatján sú-
lyosan megsérült Kunágotán. 
A hintó a feltámadási misére 
vitte az utasát, de egy kőrakás 
miatt felborult és Justh Margit 
súlyos arcsérülést szenvedett.)
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Mesemondó verseny

A Bereczki Máté Általános 
Iskola tanulói méltó módon 
ünnepelték meg a magyar 
népmese napját.

A Benedek Elek születés-
napjához (1859. szeptember 
30.) kötődő emléknaphoz a 
kunágotai alsó tagozatos di-
ákok mesemondó versennyel 
kapcsolódtak. A mesékből és 
a mesélőkből nem volt hiány 

az október 24-i rendezvényen. 
Minden osztály képviseltette 
magát.

A zsűri korcsoportonként 
értékelte és díjazta a szereplő-
ket. A következő eredmények 
születtek:

1. osztály:
• I. helyezett: Tóth Regina 

Petra

• II. helyezett: Tomori Hanna
• III. helyezett: László Olivér
2. osztály:
• I. helyezett: Keller Vanda
• II. helyezett: Bach Angelika 

Melissza
• III. helyezett: Nagy Zsanett
3. osztály:
• I. helyezett: Varga Lili Kitti
• II. helyezett: Balogh Fatime
• III. helyezett: Gőböly 

György
4. osztály:
• I. helyezett: Nyegota Kevin
• II. helyezett: Nagy Attila
• III. helyezett: Jámbor 

Csenge

A képviselő-testület minden dí-
jazottnak gratulál és további 
eredményes szereplést kíván!

A gyulai vártól az  
esztergomi bazilikáig

A kreativitás nem ismer ha-
tárokat. Kellő kitartás, fan-
tázia, kézügyesség, majd 
gondos tervezés és precíz ki-
vitelezés. Ha mindez rendel-
kezésre áll, akkor nemcsak a 
garázs falát díszítheti mozaik 
kép, hanem a lábazati kerítés 
belső falát is.

A Rákóczi utcán sétáló vagy 
ügyes-bajos dolguk után sie-
tő járókelők ritkán mehetnek 
úgy el Nádházi Lászlóék háza 
előtt, hogy gazduramat ne lás-
sák valamin ügyködni. Szépíti 
a környezetét kívül-belül. A 
ház sarkánál sorakozó kő-
műves eszközök alapján akár 
valamiféle betonozást is sejt-
hetnék, de nem ez történik. 
Sokkal igényesebb munka fo-
lyik. Remekművek készülnek 
az utcai lábazati kerítés belső 
felén.

Az udvarra belépőket a gyu-
lai vár, a jáki templom és az 
esztergomi székesegyház mo-
zaikképe fogadja, nem is akár-
milyen kivitelezésben. A járó-
lapból készült mozaikképek 

közül a székesegyház oszlop-
sora reliefként emelkedik ki a 
kerítés síkjából. Az aprólékos 
munka látványos eredményt 
produkált. 

A nem hétköznapi felújítás-
ról Nádházi László így szá-
molt be. – A csempével és a 
kerámia lapokkal való barátsá-
gom nem új keletű. A házun-
kon szinte minden burkolási 
munkát saját kezűleg végez-
tem. Amikor valami kimaradt 
egy-egy munka után, a mara-
dékot mindig eltettem, majd 
amikor a garázs belső falát 
javítottam, egy hirtelen ötlet-
nek eleget téve a maradékot 
használtam fel. Összeforgat-
tam a lapokat, majd különbö-
ző mintákat vágtam ki belőlük 
és a végeredmény egy sajátos 
és különösen egyedi falburko-
lat lett. Mindig is törekedtem 
arra, hogy a környezetem egy 
kicsit más legyen a megszo-
kott konformizmusnál. Ami-
kor az utcai kerítésfronton 
dolgoztam, már akkor is sokat 
töprengtem azon, hogy a kerí-

tés belső felét hogyan újítsam 
fel. Hetekig gondolkodtam a 
megoldáson, míg végül a most 
már részben kész végered-
ményhez eljutottam. A moza-
ik készítés nagyon aprólékos 
és kitartást igénylő munka. 
Az alapanyag sokszor kifogott 
rajtam, hiszen a kerámialapot 
csak egyenesen tudom vágni. 
A köríveket csiszolnom kell, 
és van úgy, hogy a majdnem 
kész elem pattan el. Minden 
részletet papírlapon megter-
vezek. Összeállítom a színe-
ket, majd csemperagasztóval 
rögzítem a darabokat a kerí-
tésre és lassan összeáll egy-egy 
mozaikkép. Jelenleg még csak 
a kerítés felénél tartok, tehát 
van még tennivalóm bőven, de 
a közelgő rossz idő miatt örü-
lök, ha a negyedik mozaikkal 
végzek. Ez pedig a tatai vár. A 
továbbiakban olyan középüle-
teket szeretnék még elkészíte-
ni, amelyek közismertek és az 
általam választott technikának 
megfelelnek – részletezte a 
kreatív házigazda.

Olvasni szerető fiatalok
Kevesen tudják, hogy ebben 

az évben a könyvtár ifjúsági 
könyvállománya jelentős szám-
ban bővült. Főként szépirodalmi 
munkákat szereztünk be. A be-
szerzések egy része az éves költ-
ségvetésünk terhére történt, más 
részét pályázati lehetőségekből 
oldottuk meg. Ebben az évben 
az iskolai kötelező olvasmányok 
beszerzésére nagy hangsúlyt fek-
tettünk. Tersánszky Józsi Jenő: 
Misi Mókus kalandjait, mint új 
előírt olvasmányt sikerült olyan 
számban meghozatnunk, hogy 
az e témában tartott tanítási 
órák könyvhiány nélkül zajlanak.

Az év elején, májusban, egy 
pályázati folyamatot zártunk le. 
Felajánlás nyomán új, részben 
gyermek- és részben ifjúsági 
könyveket kapott könyvtárunk. 
A Könyvtári Intézet közremű-
ködésével jutottak el hozzánk a 
modern, mai kor szerzőinek mű-
vei. A Magyar Olvasástársaság, a 
Napkút Kiadó és az Eszterházy 
Károly Egyetem jóvoltából szín-
vonalas magyar nyelvű iroda-
lommal gazdagítottuk a gyerek-
könyvtári sarkunkat. 

A könyvek használtatását sike-
rült megoldanunk, ami az aján-
dékozás egyik előírt kötelezettsé-
ge volt. Könyvtári óra keretében 
kézbe vették a diákok a könyve-
ket, bele lehetett lapozgatni, át-
nézni őket. 

Már több könyvet kikölcsö-
nöztek, így hamarosan visz-
szajelzések érkeznek az olvasás 
élményével kapcsolatban. Mivel 
eddig ismeretlen szerzők művei-
ből állították össze számunkra az 
ajándékot, izgalmas kalandban 
van része annak, aki elolvassa. Az 
elsők között lehet, aki véleményt 
alkot a könyvről.

Köszönjük a támogatóknak a 
könyveket. A fiataloknak pedig jó 
szórakozást és sok-sok izgalmas 
percet kívánunk az olvasáshoz. 
Nagy Ágnes könyvtáros
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Időkerék

 �  1873. november 6-án Gál 
Ferenc birtokán szarvasmar-
hákat, lovakat és egy Rampró-
hu- féle cséplőgépet foglalt le 
az akkori végrehajtó, amelynek 
értékét összesen 7000 forintra 
becsülték. Az eszközöket a 
birtokos adósságai miatt elár-
verezték.

 � 1875. június 12-én a 41 na-
pig tartó szárazság után reggel 
3 órától fél hatig tartós szép 
eső esett, s így a kovácsházi 
puszta 15 ezer hold földje egy 
keveset megázott, és a termés 
vizet kapott.

 � 1899. szeptember 7-én 
horogszegi Szilágyi Sándor 
ügyvéd kunágotai birtokán 

elhunyt. A Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerületnek és 
a Pesti Református Egyház-
nak hosszú időn keresztül volt 
ügyésze.

 � 1904. október 2-án dr. Sár-
közy Adorján Kunágota köz-
ségi orvosa tiszti főorvosi ran-
got kapott.

 � 1925-ben a Battonyai Ki-
rályi Járásbíróság Demeter 
Pál kunágotai dohánykertészt, 
aki 1884-ben Nagykamaráson 
született, D. Mátyás és Fehér 
Erzsébet fia, Dohány Erzsébet 
férje, aki a 33. gyalogezred-
ben 1914. november havában 
az orosz harctéren hősi halált 
halt, holttá nyilvánította.

 � 1930. Gedeon Ödön Ku-
nágota-urbánpusztai tanítói 
kinevezést nyert.

 � 1931-ben a következő gép-
lakatosokat tartották nyilván 
a községben. Nagy György 
Mihály, Pál József, Süli István, 
Tóth Kálmán, ifj. Tóth László, 
Tóth Mátyás, Veres József, Ve-
szeli Lajos. Szeszfőzdét Tóth 
Kálmán üzemeltetett, tégla-
gyárat pedig Balázs András 
Lázár.

 � 1945. A háború után a köz-
ség földosztással foglalkozó 
bizottsága a földosztás befe-
jeztével szabadtéri vacsorá-
ra invitálta a falu vezetőit és 
az újonnan földhöz juttatott 

gazdákat. A piactéren állítot-
ták fel az üstöket és főzték a 
paprikást. Mindenki hazulról 
hozott tányért, evőeszközt és 
kenyeret.

 � 1948. májusában a 7134. 
számú hadifogolytáborból ha-
zatért Barát János kunágotai 
lakos.

 � 1979-ben az élelmiszerbol-
ton kívül 4 vegyes-, 1 húsbolt, 
3 zöldség-gyümölcs kereske-
dés, 4 italbolt és 2 presszó mű-
ködött a faluban. 

 � 1982. A Tsz építőbrigádjá-
nak tagjai 3500–4000 forintot 
kerestek havonta. 

 � 1991. október 23-án Műve-
lődési házat avattak Kunágo-
tán. A két évig tartó építkezés 
eredményeként az épület szép-
ségét megőrizve alakítottak ki 
egy 170 személyes színház- 
és mozitermet, és két kisebb 
klubszobát. Ezek egyikében 
kapott helyet és egyben bemu-
tatkozott a helytörténeti szak-
kör rögtönzött kiállítása. A 
színházteremben elsőként az 
általános iskola tanulói adtak 
műsort, majd a gyermekeket, 
este pedig a felnőtteket invi-
tálták ingyenes filmvetítésre.

Búcsúvásári forgatag
A szent Imre naphoz kö-
tődő kunágotai búcsúvásár 
minden évben sok helyi és 
elszármazott látogatónak ad 
lehetőséget a vásárlásra, a ki-
kapcsolódásra.

Vannak olyanok is, akik tra-
dicionális sétaként fogják fel 
a sátrak közötti keskeny, ám 
hosszú útvonal bejárását. 

A jó időnek köszönhetően 
az idei évben talán a szokott-
nál is nagyobb volt a vásár 
látogatottsága. A napsütéses 
délutánra a Rákóczi utca fele, 

illetve a bekötő utcák eleje 
megteltek az idelátogatók jár-
műveivel. Ahogyan a látoga-
tókból, úgy az eladásra kínált 
portékákból és a mutatvá-
nyosokból sem volt hiány. A 
megkérdezett édesség árusok 
szerint az idei forgalom felért 
egy karácsonyi vásárral.

Reméljük, hogy ez az alka-
lom jó lehetőséget adott a ki-
kapcsolódásra. A távolban élő 
rokonok, ismerősök hazaláto-
gatása pedig erősítette a csalá-
dok közötti összetartozást. 

Ballagás a 70-es évek elején
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