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Kiállítások a megyeszékhelyen
Szeptember első hetében két
jelentős megyei rendezvényen is képviseltette magát
a község. Szeptember 1-én
harmadik alkalommal került
megrendezésre Békéscsabán
a Megyenap.
Az esemény központi témája
a Települési Értéktárak bemutatása volt. Kunágota jelentős
kulturális, történelmi és alkotói értékekkel bíró település.
A számos érték közül csak a
legfontosabbakat tudtuk bemutatni a rendelkezésre álló
keretek között a békéscsabai
megyenapon. Bereczki Máté
öröksége mellett megjelentek
az egykori kastélyok képei, a
Népművészet Mestere díjjal
kitüntetett Tűhegyi Mihály
fafaragásai, valamint a helyi
alkotók rajzai és képei. A kiállítás legnépszerűbb darabjának Szabó Tamás Országház
makettje bizonyult.

Közfoglalkoztatási kiállítás Békéscsabán

Néhány nappal később szeptember 5-én, ugyanezen a
helyszínen már a közfoglalkoztatási kiállítást láthatták

az érdeklődők. A kunágotai
pavilonban a zöldségfélékből
készült termékeket kóstolhatták meg a látogatók.

Vigyázzunk a közös értékeinkre
A lakosság közül többen is
hangot adtak annak az elszomorító ténynek, hogy a parkban újonnan elkészült faházban milyen áldatlan állapotot
hagynak egyes „látogatók”.
Az utcabútorok és egyéb
épületek azért készülnek, hogy
a lakosság széles rétegeit kiszolgálják. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy a vandál és
az értékeket fel nem ismerő
és azokat betartani képtelen
egyének önös és olykor barbár
céljaikra használják a közvagyont. Az elkészített tárgyak
nem kevés anyagi forrást igényelnek, de a forintban kifejezett költség alul marad a
lelkiismeretes kétkezi munka
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Érték a szép
konyhakert
A községben első ízben került meghirdetésre a „szép
konyhakertek ” című pályázat.
A pályázat célja a kertbarát
kultúra népszerűsítése, valamint a figyelem felhívása a
gondozott kertek szépségére. A kertek esztétikai értéke
mellett nem elhanyagolható
a gyommentes környezet és
az egészséges zöldségkultúra
termesztése, ami sok esetben a
családi kassza számára oly sok
előnyt jelent.
A felhívásra beérkezett ajánlások alapján a bíráló bizottság
három kerttulajdonost részesített ajándéktárgyban, amelyeket Süli Ernő polgármester
adott át Balázs Istvánnak, Jakab Mátyásnak és Tompa Bélánénak. A Képviselő-testület
mindhárom díjazottnak gratulál és további kitartó munkát
kíván ahhoz, hogy a kertjeik a
továbbiakban is példaértékűek
legyenek.

Emlékmű a község
újratelepítésének 175.
évfordulójára

Szabadidős faház a Bereczki Máté parkban

igényessége mellett. Mindazok, akik képtelenek más emberek tisztességes munkáját

megbecsülve, kulturált módon
használni a közösségi tereket,
inkább kerüljék el azokat.

A képviselő-testület határozata értelmében a község egy
emlékmű felállításával kíván
tisztelegni a falut 175 évvel ezelőtt újratelepítő 104 dohánykertész család emléke előtt.
Az akkori dohánykertészek
1843-ban írták alá azt a szerződést, melynek alapján a kunágotai, akkor még üres puszta
1844-ben újra benépesülhetett.
A testület döntése értelmében
a Bereczki Máté parkban kerül
elhelyezésre az újkori honalapítók gránitba vésett névsora. A
tervek szerint a kivitelezés még
ebben az évben megtörténik.
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Felhívás: gázár támogatás
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartásokat a fűtési költségek
viselésével összefüggésben
egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.
Támogatás iránti kérelmet
nyújthat be az a személy:
• akinek az adott háztartás a
bejelentett lakóhelye, vagy a
bejelentett tartózkodási helye,
• aki a gázszolgáltatóval megkötött érvényes szolgáltatási
szerződéssel nem rendelkezik, így nem részesült a
fogyasztásnövekedés finan-

szírozását segítő juttatásban
(12.000 Ft)
A támogatás iránti kérelmeket a Községházán lehet benyújtani, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon
2018. október 10-ig.
Az a háztartás, amely vezetékes gázfelhasználóként a téli
rezsicsökkentéssel kapcsolatban a gázszolgáltató útján részesült a 12.000.-Ft összegű
támogatásban
(gázszámlán
történő jóváírás formájában)
nem nyújthat be kérelmet,
nem jogosult erre az egyszeri
természetbeni támogatásra.
Az igénylőlapon közölt adatok valódiságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága ellenőrzi.

Jutalom kirándulás a
legjobb tanulóknak

Kitűnő tanulók a mezőkövesdi Matyó Múzeumben

A Bereczki Máté Általános
Iskola hagyományt teremtett
abból, hogy a tanév legeredményesebb tanulóit a nyári
szünetben jutalom kirándulásban részesíti.
A korábbi években jellemzően a Fővárosi Nagycirkusz
előadását nézték meg. Az
idei nyáron az EFOP-3.3.216 Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért
című nyertes pályázatnak köszönhetően a diákok négy napig táborozhattak a Bükk-vidéki Bogácson.

Az augusztus 21–24. közötti kirándulás alkalmat adott a
kiskörei vízlépcső és a Tisza-tó
megismerésére. A kalandpark,
a strandolás és a vízibiciklizés
mellett bőven jutott lehetőség
a Tisza-sziget madárvilágának
tanulmányozására is. Az ökocentrumban az óriás akvárium
látnivalói mellett egy izgalmas
hódetetésre is sor került.
A kirándulás utolsó napján a
mezőkövesdi Matyó Múzeumot látogatta meg a 20 kunágotai diák.
Bogács, 2018. augusztus 21–24.
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Meghívó – operettek és retro
slágerek a Művelődési házban
Az idősek világnapja alkalmából a község képviselő-testülete szeretettel várja Önt és kedves családját a
2018. szeptember 29-én szombaton délután 17 órakor
megrendezésre kerülő operett műsorra.
A népszerű dalokat és a közkedvelt régi slágereket
az interoperett gálák állandó szereplője,
EGRI JÓZSEF és Zalay LÍDIA adják elő.
A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS INGYENES.

Új vezetőség a KTE élén
Korábbi lapszámunkban már
beszámoltunk arról, hogy a
Kunágotai Testedző Egyesület vezetésében változás történt. Kőrösi Sándor elnök és
Berta Sándor elnökségi tag
lemodása után új elnökség
megválasztására került sor.
A régi tagok mellett Multyán
Zsolt és Szilbereisz Attila
erősíti az új vezetést.
Az elnök személyéről, az
újonnan megválasztott tagok
titkos szavazással döntöttek.
Jelölni a vezetőségi tagokból
lehetett. A legtöbb voksot
Sóstai Lajos kapta, aki egyéb
elfoglaltságai miatt a felkérést
elutasította. A soron következő Multyán Lajos mielőtt
elvállalta volna a posztot, néhány perc gondolkodási időt
kért.
– A türelmi időre azért volt
szükségem, mert az egyesületnél így is jelentős feladatttal bírok. A felnőtt és ifjúsági
csapat trénereként a nemrégen
megalakult U16-os korosztállyal is foglalkozom, sőt a
Bozsik program négy korosztályát is én edzem. Csak ez
utóbbi közel 40-45 focistát
jelent. Ha ehhez még hozzá
veszem az elnöki pozícióval
járó feladatokat, akkor felelősségteljesen át kell gondolnom, hogy mindezt el tudom
e végezni. Azonban azt is látni
kell, hogy az elnökségért nem
kapkod senki, pedig a klub
fennmaradásához az elnök és
az elnökség léte elengedhe-

Multyán Lajos a KTE elnöke

tetlen. Ezért döntöttem úgy,
hogy a felkérést elvállalom.
Büszke vagyok arra, hogy egy
olyan szervezetnek lehetek az
elnöke, amely 1920 óta folyamatosan működik. A csapatunkról elmondhatom, hogy
szerencsére bent maradtunk a
megyei másod osztályban, de
sajnos az utolsó helyen végetünk. A célom az, hogy minél
magasabbra kerüljünk a tabellán, szeretném, ha az első ötben lennénk.
A csapatot erősítette a Mezőkovácsházáról
visszatért
Csatlós Zoltán, Prókai Dániel
és Farkas Máté is, de további
előny, hogy Multyán Csabát is
itt tudtuk tartani. A KTE működését az anyagi és humán
erőforrások szűkössége jellemzi. Ennek ellenére a fiatal
generációra építünk és igyekszünk egy új lendületes gárdát
kinevelni és öszeállítani. A
vezetőség nevében ezúton is
köszönetet mondok a támogatóinknak, kiemelve a helyi önkormányzatot és a vállalkozókat – hangsúlyozta az új elnök.
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Tanulócsoportok és osztályfőnökök
a 2018/2019-es tanévben

Az elsősök első napja az iskolában

A Bereczki Máté Általános Iskolában szeptember 3-án 204 tanuló
kezdte meg a tanévet. A diákok két
épületben tanulnak: a Német iskolában és a Központi épületben.
Az újtelepi iskolában az 1927-es
megnyitása óta először az idén
nem lesz tanítás.
Német iskola:
1. a osztály: Kaszás Edit
2. a osztály: Orosz-Kiss Marianna

3. a osztály: Varjú Ildikó
Központi iskola
4. a osztály: Széll Izabella
5. a osztály: Répási-Hack Anita
5. b osztály: Halász Edit
6. a osztály: Sellei Mónika
6. b osztály: Kőszegi Józsefné
7. a osztály: Tejes Imréné
7. b osztály: Sipos Erika
8. a osztály: Gál Ilona
8. b osztály: Hack Ferenc Mihályné

Kunágota Község időszaki kiadványa

Települési támogatás
az iskolásoknak
A képviselő-testület a korábbiakhoz hasonlóan ebben
az évben is segítséget kíván
nyújtani a családoknak a tanévkezdéshez. A támogatás
mértékéről és annak kifizetéséről Boldog Zoltánné, községünk jegyzője tájékoztatta
lapunkat.
– A kunágotai állandó lakhelyű nappali tagozatos középiskolásokat 5000, az első
diplomájukat szerző főiskolásokat és egyetemistákat 10
ezer forint egyszeri támogatással tudjuk segíteni. A támogatás kifizetése a házipénztárból történik, munkanapokon
október végéig. A támogatás
kifizetéséhez minden esetben
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be kell nyújtani a szeptemberben, vagy októberben kiállított
iskolalátogatási igazolást. A
beiskolázási támogatás mellett a 2018/2019-es tanévben
a Bereczki Máté Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói
részére ingyenes étkeztetést
biztosítunk, amely magában
foglalja az önkormányzat
konyháján előállított ebédet,
valamint tanítási napokon a
tízórait és uzsonnát. Az ingyenes étkeztetés igénybevételéhez minden esetben szükség
van a szülők egyedi kérelmére.
Az igénylő lapok az iskolában
és a községházán is rendelkezésre állnak – hangsúlyozta településünk jegyzője.

Adománygyűjtés a Czene-film javára
Amint az sokak számára ismert, 2018. június 28-án 82
éves korában elhunyt a kunágotai születésű Czene Ferenc.
1936. március 19-én született a Rákóczi utcai „kiskastélynak” is hívott házban,
amely az orvosi rendelő és a
COOP abc között található.
Az általános iskolát Kunágotán végezte, majd Budapestre
került. Mivel az 1956-os forradalom és szabadságharcban
aktívan részt vett, az országból menekülni kényszerült.

Amerikába került, ahol a Los
Angelesben élő magyarság
vezető személyisége lett. Regénybe illő életéről korábban
már könyv is született, amelynek kunágotai bemutatójáról
akkor hírt adtunk. A könyvet
most egy film követi, amely
végig kíséri a forradalmár,
kultúrmecénás és gondolkodó
Kunágotáról kiinduló életét
Amerikán át a gyulai Czene
tanyáig.
A film elkészítése komoly
anyagi terhet jelent a gyártás-

ban résztvevők számára. Az
alkotók ezért felhívással fordulnak minden olyan önkormányzathoz, civil szervezethez és magánszemélyhez, akik
szívügyüknek érzik a film mielőbbi elkészültét, hogy bármilyen mértékű adományukkal támogatni szíveskedjenek
a folyamatban lévő alkotást.
A film elkészülte után a
tervezett bemutatók egyikét
Czene Ferenc szülőhelyén,
Kunágotán kívánják megrendezni az alkotók, ahol alkalom

nyílik a film rendezőjével, Varga Árpád Zsolttal is találkozni.
A felajánlásokat a következő számlaszámra várják a
készítők:
Számlatulajdonos:
Varga Árpád Zsolt
Számlaszám:
11773353-01814291
Számlavezető bank:
OTP Bank
Megjegyzés:
Czene-film támogatása
A számlaszám csak október
31-ig él.

A KERÉKPÁRÚTRÓL
A tavasszal elkezdett kerékpárút felújítása a véglegeshez képest mintegy 25 %-os készültségben van.
Jelenleg a leginkább a közlekedésre veszélyes útszakaszok két
méteresre kibővített új útburkolatot és szegélykövezést kaptak.
A pályázat csak részleges felújításra adott lehetőséget, ezért a
teljes felújításra nincs mód.
– A kerékpárúton tapasztal-

ható útburkolati különbségek
és a hiányzó szakaszok teljes
elkészülte szeptember végéig
várható. A kerékpárút felújítása
több lépcsős munkafolyamatot
igényel, több helyszínen is párhuzamos munkálatok folynak.
Megtörtént a kerékpárút érintett
szakaszainak aszfaltozásra való
előkészítése. A COOP abc előtti
új parkoló kialakítása, továbbá
a központi buszmegállóban egy
járdasziget kiépítése - amelyet a

Nemzeti Közlekedési Hatóság írt
elő - folyamatban van.
A település bevezető szakaszain a közlekedők forgalomlassító,
úgynevezett településkapukkal
találkozhatnak majd, amelyek a
sebesség csökkentését hivatottak ellátni. Ezek a munkálatok
sok bontással és forgalom tereléssel járnak.
A felújítások befejeztével új
közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kerülnek kihelye-

zésre, felfestésre. A további közlekedés és parkolás az érvényben
lévő KRESZ szabályozás alapján
vonatkozik majd a közlekedőkre.
Ezúton is kérjük a lakosság további megértését és türelmét a
kivitelezéssel okozott kellemetlenségek miatt. Az építéssel kapcsolatos teljes tervdokumentáció a település honlapján (www.
kunagota.hu) megtekinthető
– részletezte Mag Attila település
menedzser.
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Időkerék

Egykor a Kunágotát is magába foglaló Csanád megyében élő dohányosoknak nem
volt könnyű dolguk, amikor
hódolni akartak a szokásuknak. Egy az 1737-es évből
származó feljegyzés szerint
mindazok, akik dohányozni
akartak, 30 krajcárt fizettek a
megyének. Ha a nem fizetőket tetten érték, 2 forint bírság
volt a büntetésük. A közrend
és közerkölcs védelme szintén kiemelt feladata volt a
megyének. A szabályokat be
nem tartók számára elrettentő
például szolgált Bötyök István
makói polgár esete, aki részeg
állapotban káromkodásra vetemedett, amiért is 4 havi áristommal – börtön büntetés – és
200 bottal lakolt. Kunágota
kincstári pusztát ez időben az
aradi kapitány bérelte 18 forint áron.
1882-ben öt szél- és szárazmalom működött a községben.
A szélmalmok vitorláit a szélerő, amíg a szárazmalmok őrlőköveit a jártatórúdhoz kötött
kiöregedett ló vagy öszvér hajtotta. A malmokat működtető
özv. Kun Szabó Anna, Szántai

Újtelepi elsősök 1946-ban

A Kossuth utca másik felében,
id. Kecskés Sándor kertjében
feltehetően egy szárazmalom
működött egykor. A műholdas felvételeken a Bocskai utca
déli végében is jól kivehető egy
néhai malom szabályos kör
alaprajza.
Rosszul kezdődött az új évszázad ünneplése 1900. Szilveszter éjjelén Nagy Mihály
kunágotai gazdának. Történt
ugyanis, hogy amíg a gazda és
a cselédje az éjféli misén hálát

Kisházi Lajos üzlete a Gonda malom környékén

György, Szilágyi János, Veres
Sándor és Zsámboki János
malmai közül kettőnek a helyét jól ismerjük. A Veres szélmalom a mai lovas pálya körül,
míg a Zsámboki szélmalom a
Kossuth utca kisvégében volt.

adva várta az új esztendő beköszöntét, addig az üresen álló
házba ismeretlen tettesek betörtek. Már célnál voltak, amidőn a misének vége volt s az
utcák élénkebbek lettek. Erre a
galád betörők megugrottak. A

csendőrség rögvest nyomozásba kezdett a tettesek felderítése érdekében.
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi február hó 26.
napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával a Szovjet
elleni hadműveletek alkalmával adományozni méltóztatott:
A Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érmet: Az ellenség
előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért a hősi
halált halt: Jenák József tart.
őrvezetőnek (1915. Kunágota – Lakatos Franciska). A 12.
kerékpáros zászlóaljhoz tartozó akkor 26 éves fiatal kunágotai honvédet egy ellenséges
katona lőtte fejbe 1941. szeptember 9-én az oroszországi
Zaporozsje melletti harcokban. A fiú a zaporozsjei szigeten nyugszik jeltelen sírban.
1971-ben a kunágotai posta öt kézbesítőt alkalmazott.
A belterületet Koczán István,
Bagi Pál, Nagy Imre és Kovács
József, a külterületet Debreceni Benjámin járta.
1975-ben a Népszabadság
előfizetőinek a száma 144-ről
152-re, a Népújságé 163-ról
220-ra, a Szabad Földé pedig

401-ről 452-re emelkedett egy
év alatt.
1981. április 12-én meghalt
dr. Bíró Lajos. Az 1902-ben
született községi orvos az apósa által épített családi házban
rendelt hosszú időn keresztül.
Ebben az épületben ma az
idősek nappali ellátása működik a piaccal szemben. Bíró
Lajos 1939-ben kerül a faluba,
amikor a zsidótörvények miatt
Morvay Ödönt megfosztották
a praxisától. Morvay doktor
1944 nyarán a 68 kunágotai
zsidó többségével együtt az
auschwitzi gázkamrában fejezte be az életét.
1991 nyarán a kerékpárút
aszfaltborítást kapott, mintegy
4000 négyzetméternyi összterületen.
2003 díszpolgárai: Borsos Béla, a helyi társadalmi
és gazdasági életben kifejtett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, Csikós Jánosné
született Kovács Magdolna,
a kiemelkedő nevelői és közösségi munkája elismeréséül, valamint Szilágyi János, a
sportéletben végzett több évtizedes munkája elismerésére
vehette át a kitüntető díjat.

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

