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Defibrillátort nyertek
A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Szervezete a tavasz folyamán pályázatot hirdetett életmentő
eszközök beszerzésére.
Az elmúlt időszakban többször előforduló sajnálatos
halálesetek arra ösztönözték
az MLSZ vezetőségét, hogy
az önkormányzatokat és más
sportszervezeteket minőségi
életvédelmi eszközökkel lássák el. A pályán bekövetkező
hirtelen halálesetek több mint
80 százaléka a szív elektromos
tevékenységének rendellenessége miatt következik be. Az
izomsejtek összehúzódásában
zavar keletkezik, majd megszűnik a pumpa funkció és
a szív leáll. Az ilyen helyzetekben elsődleges életmentő
eszköz lehet a defibrillátor.
Az MLSZ által kiírt pályázaton a Kunágotai Testedző
Egyesület is részt vett. A Páli
Józsefné által elkészített beadvány sikeres elbírálást nyert,

Adó befizetések 2017-ben
Kommunális adó befizetés:
15.338.259 Ft.
Helyi iparűzési adó befizetés:
36.045.048 Ft.
Földbérbeadásból származó jövedelem adója: 222.563 Ft.
Gépjárműadó
befizetés:
9.726.775 Ft (Ebből az adónemből az önkormányzatnál 40%:
3.890.710 Ft maradt, a többi állami felhasználásra került.)
Pótlék befizetések: 468.347 Ft.
Talajterhelési díj: 4.676.891 Ft.
Összes 2017. évi adó bevétel:
66.477.883 Ft.
A 2017-ben bevezetett adó vis�szatérítést 543 fő vette igénybe,
amelynek során 4 millió 794
ezer forint került kifizetésre.

így május elején Szpisják József az MLSZ Békés Megyei
igazgatója átadhatta a készüléket a KTE képviselőinek.
Az eszköz átvételének egyik
alapfeltétele szerint két önkéntesnek tanfolyamon kellett
elsajátítani az életmentési műveleteket, illetve megismerni a
gép használatát. Multyán Lajos és Páli József vállalkozott a
BLS (basic life support) képzés megszerzésére. Kettőjük
közül valakinek mindig jelen
kell lenni az aktuális mérkőzé-

seken. Az eszköz beszerzését
a kunágotai önkormányzat is
támogatta, hiszen a pályázat
önerőt igényelt. A közel 600
ezer forintos életmentő gép 10
százalékát az önkormányzat
képviselő-testülete biztosította a sportegyesület számára.
Reméljük, hogy Multyán Lajosnak és Páli Józsefnek egyszer sem kell „élesben” használnia a defibrillátort, ám az
eszköz jelenléte biztonságot
nyújt játékosnak és szurkolónak egyaránt.
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Meghívó a Szent Iván napi
tűzugrásra
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is megrendezésre kerül a Szent Iván
éji tűzugrás.
A rendezvény helyszíne az
iskolai sportpálya (Árpád utca
75)
Június 30-án, szombaton
18.00 órától kézműves foglalkozásra várják a szervezők az
alkotni vágyó nebulókat.
Akinek kedve van, az részt
vehet a patkódobó versenyen,
vagy célba lőhet a dió ágyúval.
19.00-kor közös tánc, majd
19.30-kor Samu Ernő és zenésztársa műsora következik.
Fél kilenckor kezdődik a tábortűz körüli táncház. Aki pedig az
éhségtől már nem bír tovább
táncolni, annak sem kell hazamennie, mert zsíros kenyér és
tea bőséggel lesz az asztalon.
Ha pedig este tízet ütött az óra,
mindenki haza térhet békességgel. A rendezők nevében
Jarabek Krisztina tanárnő szeretettel vár minden érdeklődőt
a rendezvényre.

A falugyűlésről
Az önkormányzati törvény
szabályai értelmében a képviselő-testület 2018. június
20-án közmeghallgatást tartott a Művelődési házban.
Az érdeklődőknek Süli Ernő
polgármester az előző évről elmondta, hogy a képviselő-testület 2017-ben 27 esetben
ülésezett. Az önkormányzat 1
milliárd 193 millió 766 ezer
forint bevétellel gazdálkodott
és 826 millió 907 ezer forint
kiadást teljesített. A 2017es gazdasági évet 463 millió
476 ezer forint maradvánnyal
zárta. Ez a szokatlanul magas
összeg a megnyert TOP-os
pályázatok előfinanszírozása

miatt alakult így. A TOP-os
előfinanszírozás összegeként
az év végén 349 millió 880
ezer forint volt az önkormányzat számláján.
A pénzmaradvány a 2017.
évi közfoglalkoztatási programok befejezéséhez szükséges összeget valamint a mini
bölcsőde kialakításához biztosított pályázati támogatást is
tartalmazta. Ugyancsak ebből
a keretből biztosította az önkormányzat a 2018 évi fejlesztésekhez szükséges 50 millió
forintos önerőt.
2017-ben a legnagyobb pályázat a közfoglalkoztatást
célozta meg, ennek keretében

csaknem 260 helyi foglalkoztatását biztosította az önkormányzat. Az elmúlt évben
elkezdődött a Rákóczi utcai
kereszteződésekben a helyre
öntött járdák cseréje és felújítása. Elkészült a községháza
udvarán a tároló (garázs) valamint a Napközi konyhánál
található régi épület teljes korszerűsítése.
A 2018-as évre vonatkozóan
megtudtuk, hogy a tervezett
önkormányzati költségvetés
főösszege 1 milliárd 98 millió 735 ezer forintos bevétel
és kiadási összeget tartalmaz,
amely magában foglalja a
Folytatás a 3. oldalon
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Véget ért a 2017/18-as tanév

A ballagó nyolcadikosok közül a következő diákok részesültek elismerésben:
Emlékplakettet vehetett át
Borzási Evelin.

Kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkája miatt gravírozott tollat kapott Balog
Patrik, Fábián Krisztina, Kardos László és Kovács Zsolt
Marcell.
Kiemelkedő közösségi munkájáért, példás magatartásáért
könyvjutalomban
részesült
Ásós Mirjam, Császár Hunor,
Csík Andrea, Fári Márk, Gál
Ádám, Hajdú Beatrix és Varga
Fanni.
Kiemelkedő
közösségi
munkájáért, példás magatartásáért, idegen nyelv terén
nyújtott kimagasló teljesítmé-

nyéért könyvjutalomban részesült Csatlós Máté.
Kiemelkedő közösségi munkájáért könyvjutalmat kapott
Birgés Alexandra és Multyán
Noémi.
Kiemelkedő sportteljesítményéért és az osztály informatikai feladatainak ellátásáért
könyvjutalomban
részesül
Nagy Adrián.
A diákokon kívül az iskola
elismerését fejezte ki azoknak a szülőknek is, akik a
nyolc év alatt kiemelkedően
sokat tettek a gyermekekért.
Virágcsokrot kapott Borzási

Györgyné, Csíkné Czifra Mária, Dóczi Erika, Kardos Lajosné, Varga Anikó és Vargáné
Pápai Éva.
Az évzáró ünnepségen nevelőtestületi dicséretben és
könyvjutalomban
részsült
27 diák. A 30 kitűnő tanuló
könyvjutalmat és cirkuszjegyet
is kapott. A 12 jeles tanuló
ajándékkönyvet vehetett át
Gazdagné Gál Margit intézményvezetőtől.
Az elismerésben részesülteknek
gratulálunk és minden vakációzó diáknak élményekben dús
nyári szünetet kívánunk!

A fekete sereg
2018-ban Mátyás király uralkodóvá választásának 560.,
valamint születésének 575.
évfordulójára emlékezünk.
A Művelődési házban június 8-án a Békés Megyei
Munkácsi Mihály Múzeum
igazgatóhelyettese, Medgyesi
Pál tartott előadást a diákoknak az emlékév kapcsán. A
XV. századi korhű öltözetet
és fegyverzetet viselő régész
részletesen szólt a király elit
alakulatáról, amely a fekete sereg nevet viselte.
– Hunyadi Mátyás a zsoldos hadseregét a szétszóródott
huszita katonákból szervezte.
Állandó létszáma 8-10 ezer
főre tehető. Körülbelül ötödük tűzfegyverrel volt ellátva,
a többiek karddal és kopjával
harcoltak. Fegyvernemek te-

kintetében magában foglalt
egy páncélos nehézlovasságot, egy könnyűlovas alakulatot, amely a későbbi huszárok
elődje, egy gyalogságot, fejlett
tüzérséget és egy „műszaki”
alakulatot. Fenntartását Mátyás különadókból fedezte. A
sereg elnevezése vélhetően a
király halála utáni időkre datálódik, amikor a katonák fekete
szalagot kötöttek a fegyvereikre, így gyászolva a királyt.
A fekete sereg az uralkodó
halála után rövidesen széttöredezett. Az új király, II. Ulászló
igyekezett megtartani a katonákat, ám zsoldot nem tudott
biztosítani, így egy részük felhagyott a katonáskodással és
rabolni, fosztogatni kezdett.
Az elzüllött sereg maradékait
Kinizsi Pál verte szét királyi

beleegyezéssel 1492 augusztusában. A fekete sereg két évvel
később végleg megszűnt létez-

páncélos vitéz a szűk látónyílású salade típusú sisakban.
A XV. században Kunágota

ni – részletezte Medgyesi Pál.
A diákok az előadás után kézbe vehették a kor híres fegyverét, az „S” kengyeles pallost
valamint megtapasztalhatták,
hogy mennyit is láthatott egy

területe a Hunyadiak birtoka
volt. A község első írásos említése is egy olyan peranyagból
származik, amelyben Mátyás
király anyja és nagybátyja is
szerepel.

Gólya hír
Májusi lapszámunkban névadó
pályázatot hirdettünk a Jókai utcai
gólyák elnevezésére. A kezdeményezést sokan örömmel fogadták,
így nem meglepő, hogy számos
ajánlás landolt a Művelődési ház
postaládájába.
A beérkezett pályázatok közül
sajnos érvénytelennek kellett nyilvánítani azokat, amelyeken csak egy
gólya név szerepelt, vagy hiányzott

a pályázó neve. Az érdekes és találó
nevekben bőségesen válogathatott
a bíráló harmadik osztály. Finta
Réka például a Tollas és Hella, a
Nyegota család a Kele és Pele, Nagy
Róbert a Gilice és Csőrike névvel
pályázott. Igazi lokálpatriótaként
Kissné Nagy Éva a község újratelepítésekor jegyzett első házaspár neve
után a fiú gólyát Mártonnak, míg a
párját Annának nevezte volna el.

Az értékelő osztály titkos szavazással választotta meg a számukra leginkább tetsző gólya nevet. A
győztes a Hópihe és Repcsi lett. A
nyertes névadó az Árpád utcai Kovács Richárd családja.
A jutalom ajándékcsomagot Kovács Kiara vette át Süli Ernőtől, aki
ígéretet tett arra, hogy a gólyák
neveit hamarosan feliratos tábla is
jelezni fogja.
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A 90 éves Pócsik Mihályné köszöntése

2018. május 18-án a Képviselő-testület nevében Boldog
Zoltánné jegyző és Süli Ernő
polgármester köszöntötte a
90 éves Pócsik Mihályné Bacsa Teréziát.
A most is jó egészségnek
örvendő és nagyon aktív Terike néni 1928. május 18-án
született Kunágotán. A nyolc
testvér közül hetedikként látta meg a napvilágot. A család
nehéz körülmények között élt.
Az édesapa a 3. huszárezred
tagjaként végigharcolta az I.
világháborút, majd 4 évi orosz
fogság után 1920-ban tért
haza. Terike 1942-ben végezte
el a 8. osztályt. Ebben az évben
nagy árvíz volt a faluban. A
nagyobb fiúk tutajokat ácsolva
vitték át a lányokat az Álmos
utca egyik végéből a másikba,
hogy iskolába tudjanak járni.
Az iskola után a szülők varró
tanfolyamra íratták be, de mivel nagyon drága volt a tandíj,
három hónap múlva kimaradt.
Folytatás az 1. oldalról

már említett 350 millió forint összegű TOP-os pályázati támogatást is. Közmunka
programban 184 fő érintett,
melynek keretében többek
között tervben van a tűzoltószertár épületének teljes átalakítása, az Aradi úti gyalogjárda
felújítása és a közintézmények
előtti új parkolók kialakítása.
Mezőgazdasági tevékenységet
külterületen 28,5 hektáron,
belterületen 4,4 hektáron vé-

Jól emlékszik a
háborús évekre.
Öregasszonynak
öltöztetve bújtatták a pincében
a fiatal lányokra
vadászó orosz katonák elől.1944.
október 1-én a
„Sztalin
orgona” (orosz rakétavető)
hangja
jelezte, hogy a
faluba ért a Vörös hadsereg.
Látta a szétlőtt templomtornyot és az ágyúk okozta krátereket. Egyik alkalommal
zsírért mentek az édesanyjával
Medgyesegyházára, de mire
odaértek már elfogyott. A
kilőtt tankokból viszont bőven
akadt a medgyesi földút mentén a csárda körül. Az elhurcolt
zsidó orvosról is van egy emléke. – Mondják, hogy egyszer
annyira igyekezett egy szüléshez, hogy a nagy kapkodásban
csak az egyik zokniját húzta
fel. A másik lemaradt. A háború után a piactéren kidobolták, hogy akinek nincs földje
és nem tud gazdálkodni azok
új életet kezdhetnek a kitelepített németek üresen maradt
házaiban. 32 battonyai és kunágotai családdal vágtak neki
az ismeretlennek. A Baranya
megyei Marázra kerültek. Itt
kötött házasságot 1946-ban
a kunágotai Pócsik Mihállyal,
és itt született az első 3 gyer-

mekük is. Veronika 1946-ban,
Borbála 1947-ben és Klára
1951-ben. Egy évvel később
a férje akaratának eleget téve
haza költöztek Kunágotára,
de a sorsuk továbbra is nehéz
volt. Az egykori Szilágyi uradalomban kaptak elszállásolást, ahol a kastély gyönyörűen
kifestett pipázó termében tyúkokat neveltek. Ez év május
13-án olyan fagy volt, hogy
még a kukorica is lefagyott. A
kastélyban a tyúkok elpusztultak a hidegtől és a takarmány hiányától így a család új
munkát és állomáshelyet kapott.1953-ban az Urbán pusztára kerültek, ahol az ottani
iskolát takarította. Két évig
laktak itt, majd az Aradi utcában vettek egy kis házat, amit
nem sokkal később eladtak és a
Bethlen utcába költöztek. Ide
született 1956-ban a negyedik lányuk Terike.1987-ben
Mezőkovácsházára költöztek.
A férje 1995-ben meghalt.
Terike néni ma már újra Kunágotán él. 10 unokával és 22
dédunokával büszkélkedhet.
Szobájában pedáns rend van,
a látogatóit mindig örömmel
fogadja. Az pedig már csak
hab az ünnepi tortán, hogy a
szobában lévő varrógépet még
mindig remekül használja. Terike néni!
Gratulálunk a kerek évfordulóhoz, és egészségben eltöltött további szép éveket kívánunk!
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Változás a KTE
vezetőségében
A Kunágotai Testedző Egyesület elnöke, Kőrősi Sándor június elsejétől megvált a korábbi
tisztségétől. A vezetőségben az
elnökön kívül még egy elnökségi tag jelezte szóban a lemondási szándékát. A lemondások
miatt az egyesület a közeljövőben tisztújító közgyűlés összehívását tervezi. A közgyűlésen
a jelölőbizottság fogja koordinálni a választást. A szabályok
értelmében a közgyűlés csak az
elnökségi tagokat választhatja
meg, akik majd az alakuló ülésükön egymás közül választják
ki a KTE új elnökét.
– A 2017-18 évi bajnokság lezártával elmondhatjuk, hogy az
eredményeinken van mit javítani. Reményeink szerint továbbra
is a megyei másod osztályban
maradhat a csapatunk, bár erre
matematikailag egyre kevesebb
az esély. A srácok sokszor erőn
felül teljesítettek, de ez sem
volt elég a jobb eredményhez.
A csapatot erősítette a Kunágotára visszatért Multyán Csaba,
akinek a tehetségére nagy szükség lesz az őszi fordulóban is. Bízunk abban, hogy a játékosaink
közül senki sem igazol át más
csapathoz, így a megszokott
módon készülhetünk a következő idényre. A KTE vezetősége nevében ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak,
akik támogatásukkal segítették
az egyesület munkáját. Köszönjük a szurkolóknak a lelkes bíztatást, és egyben kérjük őket,
hogy a továbbiakban is tartsanak ki a csapat mellett, mondta
Páli Józsefné vezetőségi tag.

A falugyűlésről
gez az önkormányzat.
A polgármester kiemelte,
hogy a TOP-os pályázatok
keretében kerékpárút épülhet,
fejlődhetnek az óvodák, az orvosi rendelők, a családsegítő
épülete, a községháza és a piactér is.
A Bethlen utca északi részének útfelújítása 20 millió 43
ezer forintba került, amelyből
15 millió forint támogatási
összeg volt.

Az önkormányzat és a civil szervezetek között sikeres
az együttműködés. A Kunágotai Polgárőrség, az Őszidő
Nyugdíjas klub, illetve a helyi
sportegyesület munkája elengedhetetlenül szükséges a település életében.
Megrendezésre került a
majális, készülünk a falunapra, melyet ebben az évben augusztus 11-ére tervezünk.
Kunágota jövőre ünnepli új-

ratelepítésének 175. évfordulóját. Ezen alkalomból tervezi
a képviselő-testület egy emlékmű felállítását a Bereczki
parkban, melyen az újratelepítő 104 családfő és házastársa
nevét örökítené meg.
A beszámoló után lakossági
észrevételként felmerült a sáros utcák és a földutak karbantartásának a kérdése, valamint
a kunágotai egészségügyi ellátás ügye is.
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A török veszedelem idején
1553-ban a néhány házból álló
Kún-Ágotát Ferdinánd király
a fiatal kora ellenére igen nagy
vitéz hírében álló Forgách
Simonnak ajándékozta. A faluban élők nyomorúságosan
szegények voltak, hiszen ekkor
csak két ház tudta fizetni az
adót. Forgách Simon a Lippai
csata hőseként vált ismertté. A
merész csapatvezér az első sorban harcolt az 1551. november
ötödikén lezajlott csatában. Az
ütközet után a tizenegy sebből vérező, félholt katonát az
aranyveretes kardjáról ismerték fel a csatamezőt átkutató
katonák. Az összezúzott sisakját csak nagy nehézségek árán
tudták a fejéről levenni. Az
orvosok gondos ápolásának
köszönhetően Forgách életben
maradt, de a harcban szerzett
egyik sebét – a homlokától a
jobb szeméig húzódó vágást
– mindörökre viselnie kellett.
A királytól kapott Kún-Ágota
1555-ben még Forgách kezén
volt, de egy évvel később már a
gyulai vár kapitánya birtokolta
a falut.

2018. június 26.

Időkerék
A községet érintő első vasútvonal terve 1847 őszén vetődött fel a Szolnok-Arad vasútvonal megépítésének terve
kapcsán.
Az elképzelés szerint a 4000 öl
hosszúságú szárny Szolnokról
kiindulva csak Szarvas városát
érintené jobbról, másutt mindenütt termékeny pusztákon
robogna át. A szénás pusztai, gerendási, apácai, bodzási
hármas halmot elhagyva Kunágotán haladna keresztül,
majd Iratos pusztán át befutna Aradra. Az építkezéshez
az országos vasúttársaságon
kívül jelentős napszámbért
kellett volna állnia azoknak a
földesuraknak, akiknek a birtokán a vasút áthalad, illetve
az érintett településeknek is.
Mivel a térség telepes községei szegények voltak és a birtokosoknak sem akaródzott
napszámot fizetni, ezért a kezdeményezés csendesen elhalt.
A vasútvonal jó száz évig elkerülte a községet.
Az 1944 őszi háborús eseményekre Pataki Lajos Árpád
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Pályázati felhívás:
a legszebb konyhakertek

utcai lakos akkori kisgyermekként így emlékszik vissza. „A
családunk Bíró pusztán lakott.
Jól emlékszem az ottani egy
tantermes iskolára, amelynek
hatalmas pincéje volt.
A kastélyban ekkor orosz tüzérség állomásozott. Onnan
ágyúzták a faluban lévő magyar egységeket. Na persze
a magyarok is visszalőttek, s
ilyenkor az orosz katonák leparancsoltak bennünket a légó
helységként is használt pincébe. A civil lakosság így teljes
védelemben volt az ágyúzás
idején.”
1931-ben csak egy csizmadia volt a faluban, akit Rózsa
Istvánnak hívtak.
Fakereskedéssel Hézső Péter
és Tóth Kálmán foglalkozott.
Cipészek heten voltak. Bíró
Sándor, Fábián Sándor, Imre
Balázs, Imre János, Judkovics
Géza, özv. Kisházi Imréné, és
Kovács Gábor. Szabók szintén
heten voltak. Gaál Béla, Marsi
Mihály, Mellár Lajos, Mészáros Károly, Tűhegyi Gábor,
Turák Ferenc és Vigh Lajos.

Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozva
„A legszebb konyhakertek”
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti Kunágotán
„A legszebb konyhakertek”
programot.
A programban történő részvétel feltételei: minél többféle konyhakerti zöldség,
gyümölcs termesztése saját,
vagy bérelt földterületen, Kunágota területén. Jelentkezési határidő: 2018. július 2.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása (Kunágota Község Önkormányzat
5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.)
A helyi zsűri tagjai előzetes
időpont egyeztetést követően
2018. július 2. és augusztus 15.
között két alkalommal megtekintik a kerteket.
Helyi díjazásban részesül az
első három legszebb konyhakert tulajdonosa, vagy annak
megművelője. (50-30-20 ezer
forint összegben vásárlási lehetőség a helyi Gazdaboltban.)

Bereczki Máté plakett
A Bereczki Máté általános
iskolában már hagyomány,
hogy a tantestület határozata alapján a végzős 8. osztályosok közül a kiemelkedő
tanulmányi eredményt elérő
tanuló, vagy tanulók rangos
elismerésben részesülnek.

A kitüntető Bereczki Máté
plakettet a ballagási ünnepségen Borzási Evelin vehette át.
Evelin minden tanévet kitűnő
bizonyítvánnyal zárt. Szülei szerint meghatározó volt
számára az első két osztály,
amikor is megtanulta a fegyelmet, a rendet és megszerette a
tanulást. Ebben múlhatatlan
szerepe volt az akkori osztályfőnökének,Varjú Ildikónak,
aki megalapozta a későbbi
eredményeket.
A felsőbb évfolyamokon is
mindig szorgalmas diáknak a
kedvenc tantárgya a biológia
és a kémia volt. Elmondása
szerint azért, mert az könnyű
tantárgy, bár ez elég relatív

fogalom. Evelin legfontosabb
kritikusa és tanácsadója természetesen az édesanyja. Dolgozatírás előtt sokszor megesett,
hogy a konyhai munkapult
egyik végén készült a vacsora, a másikon pedig Evelin
ült és válaszolt a kérdésekre.
A felsős osztályfőnökről is jó
szívvel beszélt a család. Halász
Edit tanárnő olyan volt, mint
egy igazi tyúkanyó, mondta az
édesanya.
Arra a kérdésre, hogy számított-e Evelin és a család a díjra,
az édesapa Borzási György így
válaszolt. – Igen. Az eredményei miatt számítottunk a kitüntetésre, de amikor az igazgatónő kimondta a lányom

nevét, akkor bizony könnybe
lábadt a szemem.
Evelin a következő tanévet már a gyulai Erkel Ferenc
gimnáziumban kezdi angol
német tagozaton.
A szünidőben sem tétlenkedik. Önkéntes segítőként
feladatokat vállalt egy Nagykőrösön szervezett gyermektáborban. A Bereczki Máté
plakett tulajdonosaként minden diákot arra buzdít, hogy
legyenek szorgalmasak és kitartóak, mert a céljaikat csak
így tudják elérni.
Evelin elismeréséhez a község képviselő-testülete is gratulál, valamint sok sikert kíván
a további tanulmányaihoz.
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