
Gyarapodó kiállítás – tisztelet az ősöknek
Száz éves családi ereklyével 
gazdagodott a Helytörténeti 
Gyűjtemény. Az adományo-
zó Pócsik Gábor és felesége 
Borbála nem kis meglepetést 
okozott a gyűjtemény veze-
tőjének, amikor két nagymé-
retű portréval gyarapították 
az állandó kiállítás anyagát.

A felújított és újra keretezett 
képek Borbála asszony nagy-
szüleit ábrázolják. A katona 
ruháját büszkén viselő Gá-
bor Antal 1893-ban született. 
Nógrádi származásúként so-
kan csak „bodonyi Tóniként” 
emlegették. Az I. világhábo-
rúban az olasz fronton harcolt. 
Több kitüntetést is szerzett. 
A Károly csapatkereszt mel-
lett a bronz vitézségi érmet is 
kiérdemelte. A híres isonzói 
csatában is részt vett – mesé-
li Pócsik Gábor, aki örömmel 
hallgatta az egykori katona 
frontélményeit.

A családi asztal körüli él-
ménybeszámolókat Tóni bácsi 
felesége mindig rövidre zárta 

azzal a megjegyzéssel, hogy 
„hagyd már, hiszen úgy sem 
érdekli őket”. Szerencsére ez a 
mondat az idők során tévesnek 
bizonyult. Tóni bácsi felesége 
Boldog Borbála jómódú kis-
birtokos családból származott. 
Tizenkettedik gyermekként 
1898-ban született Kunágo-
tán. Az őt követő Viktória 
torokgyíkban meghalt, ezért 
Borbála maradt a legfiatalabb 

gyermek. A család 110 hold-
nyi területen gazdálkodott. 
A Boldog család részéről a 
Helytörténeti Gyűjtemény tu-
lajdonában van egy 1906-ban 
készült kép is, amely a família 
tanyáján készült.

Gábor Antal és Boldog Bor-
bála házasságából két gyermek 
született. Ahogyan az apa az 
első, úgy a fia a második vi-
lágháború frontkatonája lett. 

Az ifjú Gábor Antal nem élte 
túl a háborút. Pócsik Gábor 
elmondása szerint egy orosz 
hadifogolytábor kíméletlen 
körülményei között halt meg 
1945-ben. Pócsik Gáborné 
harmadízben vitte tovább a 
Borbála keresztnevet. A most 
felajánlott képeket gyermek-
kora óta minden nap látta. 
Férjével együtt arra az elhatá-
rozásra jutott, hogy a képeket 
felújítják és közkinccsé teszik. 
A miért kérdésre Gábor így 
válaszolt: tisztelet az ősöknek!

A Helytörténeti Gyűjtemény 
részére az említettek mellett 
Olasz Balázsnétól ipartörténe-
ti ritkaság – magválogató triőr 
– is került a gyűjteménybe, 
amely elszállítása Nagy Lász-
lónak köszönhető. Dr. Képíró 
Zsuzsanna pedig egy század-
fordulós szekrénnyel gazda-
gította a gyűjtemény anyagát. 
A felajánlott tárgyakat ezúton 
is tisztelettel köszöni a gyűj-
temény vezetője és Kunágota 
Község Képviselő-testülete.

Díszcímer gobelinre varrva

Egy település címerét sokfé-
leképpen meg lehet örökíteni. 

Van, aki márványba vagy fába 
faragja és van olyan is, aki tű-
vel és cérnával gobelinre ölti. 
E ritka, ám felettébb muta-
tós formát választotta Kovács 
Lászlóné Ádok Julianna, aki 
egy hirtelen ötlettől vezérelve 
úgy döntött, hogy a község cí-
merét elkészíti az említett for-
mában. A Szent Imrét is meg-
jelenítő díszcímer a napokban 
készült el. A festménynek is 
beillő alkotás több hónapnyi 
munkát igényelt. Az elkészült 
gobelin aprólékos és pontos 

kivitelezése több évtizedes 
gyakorlatot sugall, ám ezzel 
szemben Jutka –ahogyan őt 
szólítani szokták – azt mondja, 
hogy csak 4-5 éve foglalkozik 
gobelin készítéssel.

– A barátnőmtől kaptam 
ajándékba egy képet, ami na-
gyon megtetszett. Ha jól em-
lékszem, egy almaszedő lány 
volt rajta. Arra gondoltam, 
hogy én is megpróbálok ilyet 
varrni. Előbb az ismerősöket 
kérdezgettem a kezdeti lépé-
sekről, majd az interneten ta-

láltam sok hasznos informáci-
ót. Az első képem egy virágot 
tartó hölgyet ábrázolt. A kép 
témája később meghatározó 
lett számomra, hiszen a leg-
több képemen virágok szere-
pelnek. Ezek közül is legjob-
ban a pipacsokat szeretem. A 
nagyméretű gobelinjeim közül 
nagyon sok munkát igényelt 
az Utolsó vacsora című kép, 
amit tavaly fejeztem be. Ked-
venceim között vannak a va-
dászjelenetek és a tájképek is. 

Folytatás a 2. oldalon

FALUNAPI PROGRAMOK A 2.–3. OLDALON!
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Fiatal munkaerő a családsegítő szolgálatnál

Ez év tavaszán a helyi szoci-
ális ellátó intézmény személyi 
állományában változások tör-

téntek. Gáborné Dohar Edit 
távozása után a megüresedett 
családsegítői állást a kunágotai 
Balla Tímea nyerte el. Felada-
tát április óta látja el a fiatal 
gyakornok, aki jelenleg a Gál 
Ferenc Főiskola mentálhigié-
niai szakképzésében vesz részt.

– Gimnáziumi éveimet kö-
vetően 2014-ben a békés-
csabai Nemzeti Művelődési 
Intézetnél dolgoztam. Ebben 
a munkakörben különbö-
ző programokat szerveztünk 
gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. 2017. év elejétől a 

Segítő Kezek az Aktív Éve-
kért Közhasznú Alapítvány 
pusztaottlakai kirendeltsé-
génél dolgoztam. A feladat-
köröm szerint segítettem 
az idősek felzárkóztatását a 
modern világhoz a számító-
gép és internet használatának 
megismertetésével. Ezeknek a 
munkahelyeknek köszönhető-
en sok személyes ismeretség-
re tettem szert a községben. 
Szeretek Kunágotán élni és itt 
akarok családot alapítani is. A 
szociális munka iránti érdek-
lődésem és érzékenységem a 

családi múltamból ered. Elvált 
szülők gyermekeként sok ne-
hézséggel találkoztam és sok 
negatív dolgot megéltem. Az 
ebből adódó problémákat úgy 
gondolom, hogy sikeresen le-
küzdöttem. Ezért is remélem 
azt, hogy a szociális munka 
megfelelő terep ahhoz, hogy 
képességeimet és empátiámat 
kamatoztatni tudjam. Szeren-
csésnek mondhatom magam, 
ugyanis a munkatársaim na-
gyon segítőkészek, így a beil-
leszkedéssel nem volt problé-
mám – emelte ki Tímea.

Könyvtármozi és NAVA
Könyvtárunk 2016-ban sike-
resen pályázott egy filmvetí-
tésre alkalmas helyre és mű-
szaki cikkekre.

Az eltelt másfél év során 
elkezdtük a pályázaton nyert 
Könyvtármozi program meg-
valósítását. A programban a 
magyarországi könyvtárak 
számára filmvetítési jogot vá-
sárolt az állam, aminek révén 
elég nagyszámú magyar film 
bemutatására van lehetőség.

A továbbiakban bővül majd 
a Könyvtármozi filmkínálata, 
amiben szórakoztató és ter-
mészetfilm egyaránt található. 
Az eltelt hónapok során az 
Óvoda foglalkoztatási tervé-
hez igazodva Ovimozi vetíté-
seket tartottunk. Ezen főként 
a Magyar Népmesék sorozat 
egy-egy epizódját mutattuk 
be. Az iskolásoknak is tartot-
tunk filmvetítéseket. Felnőtt 
olvasóink számára előadásso-

rozattal egybekötött filmvetí-
téseket tartottunk a télen.

A kínálatból válogatva időn-
ként mozi előadásokat hir-
detünk meg. Ebben az évben 
következő programunk a Fa-
lunaphoz kapcsolódva zajlik 
majd. Már az utcán láthatják 
a plakátot, amin a Vuk című 
magyar rajzfilmre hívogatunk 
kicsiket és nagyokat, augusz-
tus 10.-én péntek délutánra.

A Könyvtármozitól elkü-
lönülve egy másik filmgyűj-
temény is elérhető a szá-
mítógépes rendszerünkben. 
Ez a NAVA. Könyvtárunk 
NAVA-pontként üzemel. A 
NAVA egy mozaik szó. Jelen-
tése Nemzeti Audiovizuális 
Archívum. Az archívum célja 
a magyarországi vonatkozá-
sú filmtörténeti jelentőségű 
anyag gyűjtése és rendelkezés-
re bocsátása.

A NAVA-pontokon, mely-

hez könyvtárunk is tartozik, 
meg lehet nézni a filmeket. 
Mielőtt betérnek hozzánk, ér-
demes tudni, hogy a vetítésre 
váró filmeknek két típusa van. 
Az egyik szabadon elérhe-
tő, a másik pedig korlátozott 
terjesztésű. A szabadon elér-
hetőkre közösségek is beül-
hetnek, a korlátozott terjesz-
tésűeket, csak egy-két ember, 
számítógépen nézheti meg.

Ha valaki filmritkaságot sze-
retne látni, akkor itt az ideje 
ellátogatnia hozzánk, hogy a 
NAVA adatbázisban megnéz-
ze, fent van-e a keresett film. 
Természetesen meg is lehet azt 
nézni. A NAVA-pont haszná-
lata a könyvtár ingyenes szol-
gáltatásai közé tartozik.

A NAVA filmekről tájéko-
zódni a könyvtárban lehet. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 

Nagy Ágnes

Parlagfüvel és gyommal 
szennyezett kertek 

ellenőrzése
Az önkormányzat augusztus 

13 és 17-között a korábbi ren-
delete értelmében megkezdi a 
parlagfűvel és gyommal szeny-
nyezett belterületei ingatlanok 
és porták ellenőrzését.

A gyomtalanítás szabályait 
be nem tartó tulajdonosok je-
lentős bírságra számíthatnak.

Augusztusi 
programajánló
A település életében már 

megszokott, hogy az augusz-
tus bővelkedik szórakoztató 
programokban.

Augusztus 6-án délután két 
órakor kerül megnyitásra a fa-
lunapi alkotói tárlat a Művelő-
dési házban.

11-én a falunap szórakoztató 
rendezvényeire, majd másnap 
délelőtt a sport rendezvényei-
re kerül sor.

Ugyancsak 12-én lesz a ha-
gyományos lovasnap.

25-én a komolyzene ked-
velőinek ígér különleges él-
ményt a katolikus templom-
ban meghirdetett A walesi 
„bárdok” Kunágotán című 
koncert.

A nyári programokat a Ku-
nágotáról elszármazottak 
találkozója zárja augusztus 
utolsó szombatján.

Jelenleg több mint 50 képem 
van, de mindig az új a legked-
vesebb. Jelen esetben a 60 X 40 
centiméteres díszcímer, amit a 
község számára készítettem. A 
múltat kedvelő és azt tisztelő 
emberként szívem szerint a 
Helytörténeti gyűjteményben 
helyezném el, de ha máshova 
kerül azt is elfogadom – hang-

súlyozta Kovács Lászlóné.
A gobelin varrásra csak este 

van lehetősége Jutkának. – 
Nappal nincs idő az ilyen jel-
legű kikapcsolódásra. Este tv 
nézés közben veszem elő a tűt 
és a cérnát, s éjfél egy óra körül 
teszem le. Számomra ez jelenti 
az aktív pihenést. A napi gon-
dok ilyenkor eltűnnek. Szeren-

csésnek mondhatom magam, 
mert a páromat nem zavarja 
az esti programom. Cserében 
engem sem zavar az ő jóízű 
hangos szuszogása – mondja 
huncut mosollyal a szemében. 
Az elvégzett munkáért és a 
felajánlásért Kunágota Község 
Képviselő-testület köszönetét 
fejezi ki az alkotónak.

Díszcímer gobelinre varrvaFolytatás  
az 1. oldalról
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XVIII. FALUNAP, AUGUSZTUS 11.–12.

AUGUSZTUS 11. (SZOMBAT)

9 óra és 12 óra között:

Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny az iskolai sportcsarnokban a 
Rákóczi utca 11. szám alatt.

Nevezési határidő: 2018. augusztus 7. (kedd) 12 óra, a nevezéseket Gábor 
Lászlónál (Tel.: 68/430-595, 70/424-94-83) lehet megtenni.

Szórakoztató programok helyszíne: Iskolai sportpálya (Árpád utca 75.)

10 és 16 óra között:

Ingyenes ugráló vár és arcfestés a gyermekek részére a tornaterem 
udvarán.

14 és 15 óra között:

A pörköltfőző verseny kezdete

A főzőversenyre három fős csapatokkal lehet nevezni augusztus 7-én (kedd) 
délelőtt 12 óráig a Művelődési házban.

Feltétel: nagyméretű bogrács vagy üst, illetve a főzéshez szükséges gázpalack 
+ égőfej.

Az alapvető nyersanyagot – sertéshús, zsír, hagyma – az Önkormányzat 
biztosítja.

Nevezési határidő: 2018. augusztus 7. (kedd) 12. 00 óra. 

Jelentkezni lehet: a Művelődési házban Gábor Lászlónál (Tel.: 68/430-595, 
70/424-94-83)

Ugyanitt vacsora jegyek igényelhetők 2018. augusztus 7-én 12 óráig elővétel-
ben 600 Ft-os áron.

A zsűri tagjai: Albertus István, Gábor Zoltánné, Pócsik Károlyné

17 óra és 17 óra 45 között:

Streetfighter show – motoros ügyességi bemutató. Helyszíne az Árpád u. 
tornaterem mögött kijelölt útszakasz. A műsorszámot Magyarország egyik 
legismertebb művelője Herczeg Balázs (MÓKUS) mutatja be.

18 óra és 19 óra között:

Duma színház műsora

19 óra 30 és 20 óra 10 között:

Tóth Andi műsora

20 óra 30 és 20 óra 45 között:

Eredményhirdetések, díjátadások:

Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny eredményhirdetése

Pörköltfőző verseny eredményhirdetése

21 óra és 22 óra között:

Irigy Hónaljmirigy műsora

22 óra 15 és 22 óra 25 között:

Tűzijáték

22 óra 45 és 23 óra 45 között:

Falunapi tombola sorsolása

A tombola ára: 200 Ft, egész nap kapható a rendezői sátornál és az Árpád utca 
75. szám alatti rendezvény területén.

24 óra: Záróra

AUGUSZTUS 12. (VASÁRNAP)

9 és 12 óra között:

Falunapi Vándorkupa kispályás labdarúgó verseny.

Helyszín: Virág utcai sportpálya

Nevezési feltételek: 10 fős csapatok, 6000 Ft-os nevezési díj/csapat

A verseny pénz és kupadíjas. Nevezési határidő: 2018. augusztus 7. (kedd) 
12.00 óra. Jelentkezni lehet: a Művelődési házban Gábor Lászlónál (Tel.: 
68/430-595, 70/424-94-83)

Kunágota Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt  
a XVIII. Falunap 2018. augusztus 11-én és augusztus 12-én tartandó rendezvényeire!

PROGRAMOK

A Falunapok hetében augusztus 6-tól a Művelődési ház nagytermében időszaki tárlat nyílik helyi alkotók munkáiból
Kiállító helyi alkotók: Balázs Istvánné régiség sarok „Befordultam a konyhába” címmel, dr. Csiffáry Lajosné foltvarrásos munkái, Csiffáry Zsuzsanna tűzzománc 

alkotásai, Horváth Anikó selyemvirágai, Gyöngyösi Károly festményei, Kovács Lászlóné gobelin képei, Nádházi Lászlóné quilling képei, Nagy Zoltánné rajzai, Pócsik 
Gáborné gobelin képei, Szabó Tamás Országház makettje • A tárlat 2018. augusztus 6-án hétfőn délután 2 órakor nyit • A falunapok hetében egész héten látogatható

Ugyancsak egész héten látogatható a Művelődési ház épületében lévő Helytörténeti Gyűjtemény
Nyitvatartás a falunapok hetében: 

augusztus 6 hétfő: 14 és 17 óra között • augusztus 7. keddtől augusztus 10. péntekig: 9 és 12 óra között • augusztus 11. szombat: 9 és 18 óra között. 
A falunapot követően a tárlat augusztus 25-ig előzetes egyeztetés alapján látogatható.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete!
A műsorváltoztatás jogát a szervezők minden esetben fenntartják.
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A Kunágotai Gyermeklovas Sport Alapítvány LOVASNAPOT szervez

            „A zene az életnek 
             olyan szükséglete, 
             mint a levegő.” 
                (Kodály Zoltán) 
 
 

 A walesi „bárdok” Kunágotán,  
 

augusztus 25-én 
 

  avagy  
        könnyű, nyári koncert   

 
1-1.5 órában, magyarázatokkal, röviden,  

úgy, hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek  
feltöltődve távozzanak 5-95 éves korig. 

 

  Fellépők: 
 

      Silló Erzsébet ( BBC Nemzeti Énekkar) 
    Dorothy Singh ( Kodály Hegedű Iskola / Wales 

   Nagy-Britannia) 
 

            + barátaik, gyermekek, harmonikások...és Önök ! 
    

  Helyszín: Római Katolikus Templom, Kunágota 
       augusztus 25. délután 3 óra 

 
           Érdeklődni az : elizabeth.sillo@gmail.com  

      email címen lehet 
 

                                                          ( A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk. )  
  
 

2018. augusztus 12-én (vasárnap) 9–18 óráig, melyre tisztelettel meghívja.
Helye: Kunágota, Árpád utca 22–24. szám

PROGRAMOK

9.00–10.30: 1. versenyszám: 100 kezdő lovas – 100 nyitott

Akadályok: 8 db 100 cm magas 100 cm-nél nem szélesebb akadály, 1 db kettes 
ugrás. 
Elbírálás: lovasok stílus bírálata szerint, 100 nyitott szabályzat szerint.
Díjazás: szalag + tárgyjutalom, pénz, szabályzat szerint.
100 nyitott Dr. Kovács Andrea emlékverseny.

10.30–12.30: 2. versenyszám: fogatok akadályhajtása I.

Kettes fogatok részére / egyes fogatok részére / póni fogatok részére / szaba-
didős verseny
Startdíj 1000 Ft/fogat.

12.30–13.30: Ebédszünet – bemutatók

13.30–14.00: Felvonulás – köszöntő

14.00–15.30: 3. versenyszám: 110 nyitott, ifi

Akadályok: 10 db 110 cm magas 130 cm-nél nem szélesebb akadályok.
Elbírálás: egyszeri összevetés.
Díjazás: I-VI. szalag, összdíj 100.000 Ft. 

15.30–16.30: 4. versenyszám: fogatok akadály hajtása II.

Startdíj: 1000 Ft/fogat.
Elbírálás szabályzat szerint.
CZENE kupa / PIETRO kupa
I.–VI. szalag, összdíj 100.000 Ft

16.30–18.00: 5. versenyszám: 120 nyitott

Nyitott kategória Kovács József emlékverseny „Cikóhalom Kupáért” 
Akadályok: 12 db 120 cm magas 140 cm-nél nem szélesebb akadályok. 
Elbírálás: „A” szabály 238.§ 2.2 (egyszeri összevetéssel)
Díjazás: I–VI szalag, összdíj 150.000 Ft.

Versenybíróság: Urkom Szilvia, Perei Gábor, Farkas Krisztián, Janesz János / Pályaépítő: Unyatinszki József, Zalai Béla / Patkoló kovács: Kraller József / Nevezési díj: szabályzat szerint /  
Nevezés a helyszínen is lehetséges. / Óvási díj: 15.000.-Ft. / Verseny állatorvos: ügyeletes állatorvos / A versenyen való részvétel feltétele: szabályzat szerint. / A versenyen előforduló 

balesetekért a rendezők nem vállalnak felelősséget. / A meghívott vendégek, versenyzők és klub elnökök részére az ebéd ingyenes. / Telefon: 06/30/2188-760

„Felzárkóztatási fejlesztések  
Kunágota településen”

EFOP-1.6.2-16-2017-00099

A projeknek köszönhetően július első hetében 20 fő gyermek 
számára nyílt lehetőség 5 napos táborozásra. A résztvevő gyerekek 
visszajelzései alapján élménydús volt a csongrádi Körös-torokban 
eltöltött egy hét.

A napi programok között szerepelt a ke-
rékpártúra, a kézműves foglalkozás, a 
városnézés, de a legkedveltebb idő-
töltésnek a fürdőzés bizonyult. A 
programnak köszönhetően a 
kirándulás teljesen ingyenes 
volt a résztvevők számára.
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Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Gábor László. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

VI. évfolyam, 7. szám2018. július 30.


