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170 éve a semmiből teremtettek otthont

Kunágota község újkori
történelmében az 1844-es
évszám mérföldkövet jelent.
Ez év esős, fagyos, hideg tavaszán 104 dohánykertész érkezett egy számukra idegen
és jószerével lakatlan pusztára, hogy a semmiből a maguk és a családjaik számára
otthont, kertészséget és falut
teremtsenek.
Az események az 1840-es
évek elejére nyúlnak vissza,
amikor is a bécsi Általános
Udvari Kamara a kincstár birtokait bérbe adta dohányter
mesztés céljára. 1842-ben
Geöcz László kamarai tanácsos
foglalkozott a kertésztelepek
ügyével. Munkájának eredményeként a következő év július
utolsó napján a pécskai tiszttartóságon 104 dohánykertész család aláírta azt a szerződést, ami lehetővé tette, hogy
felépítsék saját házaikat, és ez
által megalapítsák Geöcztelepet, a mai Kunágotát.

A szerződéskötés után az
első feladat az épülő falu területének kimérése volt. Ezt a
munkát Farkas József kamarai
mérnök végezte el. A község
főutcájának a mai Árpád utcát
jelölte ki. Az utca részese lett
a pécskai jószágigazgatóságot
a medgyesi puszta ispánsággal
összekötő útnak is. A széles
főutcán kívül még két utcát
mért ki a tervező. Az egyik a
mai Álmos utca, amelyet ez
időben csak Keleti utcaként
hívtak, a másik pedig a fő utcára merőleges keresztutca,
amely később a falu leghos�szabb utcája lett. Ez a mai Rákóczi utca.
Farkas József gondosan
megtervezte a község centrumát is. A fő utca és a keresztutca találkozásánál négy üres
telket hagyott ki. Idekerült később a római katolikus templom, a piactér, a községháza és
az iskola.
› folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Kunágotaiak, településünkről
Elszármazottak!
Százhetven
esztendő a
világ történetében csupán egy röpke pillanat.
Egy település
számára azonban tizenhét
verejtékkel, rengeteg munkával, nehézséggel, sok-sok
bánattal, örömökkel megélt
évtized. Két teljes emberöltő.
Százhetven éve, egy új kezdet,
s a megélhetés reményében
érkeztek ide dohánykertész
eleink. Mérnök által kijelölt
utcákban, kiparcellázott házhelyeken, hitelből teremtettek saját maguknak otthont a
szinte teljesen kihalt pusztában. Közös sorsuk, s a kemény
munka napról napra egyre jobban összekovácsolta őket, s
hamarosan már közösséget is
alkottak, ők, a geötztelepiek,

akik megalapozták a mai Kunágota jövőjét.
Hálás szívvel gondolunk rájuk. Nemcsak lehetősége, de
úgy érzem, kötelessége is az
utókornak, hogy megőrizze az
újratelepítők emlékét, hogy az
utánunk jövő nemzedékek is
tiszteletüket róhassák le azok
előtt, akiknek köszönhetjük
szűkebb hazánkat, szülőtelepülésünket, vagy választott
otthonunkat. Képviselő-testületünk ezért is döntött úgy,
helytörténeti
gyűjteményt
alapít, amely őrzi és ápolja Kunágota múltját.
Kunágota lakossága folytatja a 170 éve megkezdett munkát. Településünk folyamatosan változik, épül, hogy az itt
élők számára még élhetőbb,
szerethetőbb legyen.
Pápai Zoltán polgármester
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170 éve a semmiből teremtettek otthont

› folytatás a 1. oldalról

Az Arad, Csanád, Heves,
Gömör és Nógrád megyékből ideérkező telepesek első
dolga a szerény lakhatási körülmények biztosítása volt. A
kertészeknek a kincstár némi
pénzbeli hitelt adott a házak és
az ahhoz tartozó kőkémények
építésére.
A lakóházak után dohányszárító pajtákat és közösségi
épületeket kellett létrehozni.
Az egyik legfontosabb ilyen
épület volt a dohánybeváltó
épülete. Ide érkeztek a dohánybeváltó tisztek és itt történt a dohánytermés átvétele
is. Ez az épület sokszorosan
átépítve, de még ma is áll,

amely nem más, mint a mai
római katolikus plébánia.
A telepeseknek gondoskodniuk kellett a gyermekeik taníttatásáról is. Ennek megfelelően a lehetőségekhez képest
hamarosan iskolát építettek.
Az egy tantermes alacsony
iskola a mai Művelődési Ház
helyén volt. Az első tanítót
Kassai Jánosnak hívták, aki
egyben a falu jegyzői tisztét is
ellátta.
A 170 évvel ezelőtt felépült
község első címerében nem
véletlenül jelenik meg a dohánylevél és a dohányfűző tű.
A szimbólumok tükrözték az
itt lakók nehéz, embert pró-

báló foglalkozását. Az alapító
kertészek szorgalmának köszönhetően az egykori négy
házsoros telep egy jómódú,
erős községgé nőtte ki magát.
Ez a község már több ezer fős
lakossággal bírt. Az egyszerű
zsellérek és földművesek mellett jómódú iparosok és gazdák lakták.
Az erre utazó vándort szélmalmok, templomok, szatócsboltok, és úri kastélyok látványa fogadta.
Az élet azonban a telepítést követő nemzedékre is
bőségesen mért dicsőséget és
fájdalmat egyaránt. A bő termésű éveket aszály és ínség

követte,majd elérkezett az első
világégés, amelyben 216 kunágotai katona lelt hősi halált. A
község a századik éves fennállását szintén egy háború kellős
közepén ünnepelte. Ebben a
pokolban még több falubeli
katona és ártatlan civil vesztette életét.
Kunágota község fennállásának 170.-ik évfordulója alkalmat ad arra, hogy emlékezzünk mindazokra, akik e falut
létrehozták.
Tisztelet az egyszerű napszámosnak, a papnak és a tanítónak, a bírónak és a községi
elöljárónak. S tisztelet a Hősöknek!
Gábor László

Lovasnap Kunágotán!
A KUNÁGOTAI GYERMEKLOVAS SPORT ALAPÍTVÁNY LOVASNAPOT SZERVEZ
2014. AUGUSZTUS 3-ÁN 9.00–18.00 ÓRÁIG, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVJA.
RENDEZVÉNYÜNK VÉDNÖKE GRÁF JÓZSEF MINISZTER.
HELYE: KUNÁGOTA, ÁRPÁD UTCA 22-24. SZÁM

PROGRAMOK (2014. augusztus 3. vasárnap):
9.00-10.30 Versenyszám: B1A – B1nyitott
		
Elbírálás: lovasok stílus bírálata szerint
		 B1nyitott szabályzat szerint
		
Díjazás: szalag + tárgyjutalom, pénz, szabályzat szerint
		 B1nyitott Dr. Kovács Andrea Emlékverseny
		A versenyen a legjobb kezdő lovas elnyeri a
számra kiírt vándordíjat.
		Ez a vándordíj minden év kunágotai versenyén
kerül átadásra és egy évig őrzi a nyertes. Értelem szerint ez végleg nem elnyerhető.
		 Alapító: Kovács Béla.
10.30-12.30 2. Versenyszám: Fogatok akadályhajtása I.
		 kettes fogatok részére
		 egyes fogatok részére
		 póni fogatok részére
		 szabadidős verseny
		
Startdíj: 1000 Ft/fogat

12.30-13.30 Ebédszünet – bemutatók
13.30-14.00 Felvonulás – köszöntő
14.00-15.30 3. Versenyszám: B2 nyitott, IFI
		
Elbírálás: egyszeri összevetés
		
Díjazás: I-VI. szalag, összdíj 80.000 Ft
15.30-16.30 4. Versenyszám: Fogatok akadály hajtása II.
		
Startdíj: 1000.-Ft/fogat
		
Elbírálás: szabályzat szerint
		 HÍRLAP kupa
		 CZENE kupa
		 PIETRO kupa
		 I.-VI. szalag + tárgyjutalom
16.30-18.00 5. Versenyszám: B3
		 nyitott kategória
		„Cikóhalom Kupáért” védnöke Kovács Sándor
agrármérnök Gyula
		
Díjazás: I-VI szalag, összdíj 100.000 Ft

Versenybíróság: Kovács József, Perei Gábor, Farkas Krisztián, Janesz János • Pályaépítők: Unyatinszki József, Zalai Béla • Nevezés a helyszínen is lehetséges
• Óvási díj: 15.000 Ft • A versenyen való részvétel feltétele: szabályzat szerint • A versenyen előforduló balesetekért a rendezők nem vállalnak felelősséget
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Kunágota Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a XIV. Falunapok 2014. augusztus 9-én és augusztus 10-én
tartandó rendezvényeire!

PROGRAMOK:

AUGUSZTUS 9. (SZOMBAT)
9.00 Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny
		Szórakoztató programok helyszíne: Iskolai
sportpálya (Árpád utca 75.)

18.40 A Kunágotai Néptánc Csoport műsora
19.30 BÓDI GUSZTI és a FEKETESZEMEK
20.30	Pörköltkirály választás, eredményhirdetés

10.30 Zenés interaktív gyermekelőadás

		Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny
díjazásának átadása

14.00 Pörköltfőző verseny kezdete

21.00 JANICSÁK VECA koncert

14.30	A medgyesegyházi Spárta Taekwon-do Klub
bemutatója

21.45 A Fekete Démonok modern tánca
		 (Csík Anita, Vadász Alexandra)

15.00 Ingyenes arcfestés gyerekeknek

22.00 TŰZIJÁTÉK

15.00	Nosztalgia rock a MONOTONE ROCK TEAM
zenekar előadásában

22.20	Tombola sorsolás. A tombola ára: 100 Ft,
egész nap kapható Kovácsné Varga Anikónál

16.30	LEBLANC GYŐZŐ és TÓTH ÉVA élő kívánságműsora

23.00	Utcabál Szabó Imre zenekarával, hajnali két
óráig

17.30	Gitárzene és ének: a kunágotai Nagy Zsolt és
Varga Benedek előadásában

AUGUSZTUS 10. (VASÁRNAP)

18.00 KIRÁLY LINDA koncert

Helyszín: Virág utcai sportpálya
Falunapi Vándorkupa kispályás labdarúgó verseny

A Falunapok hetében augusztus 4-től a Művelődési Ház nagytermében időszaki tárlat nyílik helyi alkotók munkáiból.
A Kunágota újratelepítésének 170. évfordulója tiszteletére kialakított HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY átadására és
az alkotói tárlat megnyitójára augusztus 4-én 14 órakor kerül sor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete!
A műsorváltoztatás jogát a szervezők minden esetben fenntartják.

4

Kunágota Község időszaki kiadványa

2014. július 30.

www.kunagota.hu

Időszaki tárlat és Helytörténeti
Gyűjtemény megnyitó ünnepsége
A Falunapok hetében augusztus 4-től a Művelődési
Ház nagytermében időszaki tárlat nyílik helyi alkotók
munkáiból.
Kiállító helyi alkotók: Bódi
Barbara, Csiffáry Zsuzsanna,
Gózon Mihályné, Gyöngyösi
Károly, Horváth Jánosné,
Nádházi Lászlóné, Nagy Zoltánné Harangozó Éva, Puskásné Gózon Erzsébet, Puskás
József és Verik Krisztina.
A Kunágota újratelepítésé-

nek 170. évfordulója tiszteletére kialakított helytörténeti
gyűjtemény átadására és a
nagyközönség számára történő megnyitására, egyidejűleg
az alkotói tárlat megnyitójára
augusztus 4-én 14 órakor kerül sor.
A megnyitót követő naptól a
tárlat és a kiállítás munkanapokon 9 és 12 óra között, augusztus 9-én egész nap nyitva
tart a falunapok hetében.
Várjuk kedves látogatóinkat!

FALUNAPI VÁNDORKUPA
– KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ VERSENY
Időpont: augusztus 10. (vasárnap)
Helyszín: Virág utcai sportpálya
Nevezési feltételek:
10 fős csapatok, 6000 Ft-os nevezési díj/csapat.
A verseny pénz és kupadíjas.
Nevezési határidő: 2014. augusztus 4. (hétfő) 12.00
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor
Lászlónál (Telefon: 68/430-595, 70/424-94-83)

HINTÓS SÉTAKOCSIKÁZÁS
Időpont: augusztus 9. (szombat), 9 és 12 óra között.
A fogatok a Bereczki park előtti közterületről indulnak igény szerint, Nagy Bálint és Nagy Imre
díjnyertes hajtók közreműködésével.

BERECZKI MÁTÉ ASZTALITENISZ
EMLÉKVERSENY
Időpont: augusztus 9. (szombat), DÉLELŐTT 9 órától
Helyszín: az iskolai Sportcsarnoka,
a Rákóczi utca 11. szám alatt.
Nevezés a helyszínen.

fotó: Páli Józsefné

PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY
Idén is megrendezzük a falunaphoz kapcsolódóan,
augusztus 9-én 14 órától a pörköltfőző versenyt.
Nevezni augusztus 4-én 12 óráig lehet!
14.00: A pörköltfőző verseny kezdete
A versenyre háromfős csapatokkal lehet nevezni.
Feltétel:
• nagyméretű bogrács vagy üst, illetve a főzéshez
szükséges gázpalack + égőfej
• az alapvető nyersanyagot - sertéshús, zsír, hagyma
- az önkormányzat biztosítja
Nevezési határidő:
2014. augusztus 4. (hétfő) 12. 00 óra.
Jelentkezni lehet:
a Művelődési Házban Gábor Lászlónál
(Telefon: 68/430-595, 70/424-94-83)
Ugyanitt vacsorajegyek igényelhetők,
elővételben 600 Ft-os áron.
A zsűri tagjai:
Balázs Gergely, Bódi Mihályné, Mag Etelka

Szórakoztató programok helyszíne:
Iskolai sportpálya (Árpád utca 75.)
Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Pápai Zoltán polgármester. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

