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Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj kerted virágban
Fürdőzz meg a Napsugárban.
(Kárpáti Éva: Az élet alkonyán)

Szeretettel köszöntöm településünk szépkorú
lakosságát az Idősek Világnapja alkalmából.
Köszönjük szeretetüket, bölcsességüket. Tisztelettel hajtunk fejet azok előtt az évtizedek
előtt, amiket keményen végigdolgoztak. Igyekszünk beépíteni mindennapjainkba azokat a
tapasztalatokat, amelyeket átadtak nekünk.
A mi feladatunk többek között az, hogy
Önöknek olyan körülményeket teremtsünk,

Búcsú: november 8-án
A Szent Imre naphoz kötődő
búcsúvásár 2015-ben november
8-án vasárnap lesz.

Falugyűlés lesz!

amelyekkel szebbé tehetjük az időskort. Önkormányzatunk mindent megtesz ezért. Szeretnénk, ha éreznék, hogy ezüstös hajjal és arany
szívvel mindig fontos részei lesznek az életünknek.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánok
valamennyiüknek!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Süli Ernő polgármester

Új kisbuszt kapott
a település

Az önkormányzat képviselőtestülete 2015. október 19-én
(hétfő), 14 órakor, a művelődési
házban falugyűlést, közmeghallgatást tart, melyen az elmúlt évben végzett tevékenységéről és a
jövő évi elképzeléseiről szeretné
tájékoztatni a lakosságot.

Ingyen étkeznek
az alsósok
A képviselő-testület döntése
értelmében a 2015/2016-os tanévben, 2015. október elsejétől a
tanév végéig, ingyenesen biztosítja a Bereczki Máté Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói részére az Önkormányzat Napközis
Konyháján előállított és igénybe
vett gyermekétkeztetést, tanítási napokon a tízórait, ebédet,
uzsonnát.

Változások várhatóak
a lakossági hulladékszállításban
Ahogyan korábbi lapszámunkban is jeleztük, 2016. január elsejétől jelentős változásra számíthatunk a hulladékszállítási kötelező közszolgáltatásban.
Várjuk az új típusú, szelektív
gyűjtésre szolgáló edényzetet lakóházanként, illetve az új típusú
szolgáltatást. A tervezett, hulladékszállításért fizetendő díj ös�szegéről annak megállapítása
után fogjuk a lakosságot tájékoztatni.

Házszámtáblát lehet
rendelni

Betonelem kapható
Előzetes igénylés alapján, rendelésre az alábbi saját előállítású, minősítés nélküli betonelemeket értékesíti az Önkormányzat:
Szőlőkaró (beton) 250 cm-es
1.000 forint / darab.
Járdalap 40 x 40 x 6 cm-es 350
forint / darab.
Gyeprács 40 x 60 x 10 cm-es
500 Forint / darab – 40 x 40 x 10
cm-es 400 forint / darab.
Rendelés a Községházán személyesen Mag Attilánál, vagy
Kiss Tibornál (tel.: 30/525-9620).
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Az önkormányzat 8+1 fő
szállítására alkalmas Ford
Transit kisbuszt vásárolt.
A vételár jelentős hányadát
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi Ignác Terv pályázatán nyerte a
település, az önerőt az önkormányzat biztosította. Remél-

jük, hosszútávon, hasznosan
szolgálja majd településünk
céljait.
A kisbusz átadásán részt vett
(balról) Fülöp István alpolgármester, Balázs Istvánné, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke és Süli Ernő polgármester.

Előzetes igénylés alapján, rendelésre a téli időszakban az asztalos üzemünkben a szabad kapacitás terhére utca- és házszámtáblák készítését vállalja az
Önkormányzat. A táblák kültérre, falra rögzíthető módon készülnek. A mintapéldányok megtekinthetőek az önkormányzati
intézményi épületeken.
Csak házszámot tartalmazó
tábla 500 forint / darab
Utca nevet és házszámot tartalmazó tábla 1.000 forint / darab
A rendelést a Községházán személyesen Mag Attilánál lehet leadni.
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Értesítés kéményseprésről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvényben előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást, kémények seprését, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát Kunágota településen
2015. szeptember 25-től
2015. október 30-ig terjedő
időpontokban fogjuk végezni.

Kérjük, tegyék lehetővé,
hogy a dolgozóink az ingatlanba be tudjanak jutni annak
érdekében, hogy a munkát elvégezhessék.
Amennyiben Önnek a fenti
időpont nem megfelelő, szíveskedjen jelezni az alábbi telefonszámon: 68/381-542.
Cím: 5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 31.

2015. október 5.
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Díszpolgárától
búcsúzik a község

Síremléket állítottak
Szokolay Sándornak

Felavatták Kunágota szülötte, a két évvel ezelőtt
elhunyt Szokolay Sándor,
Kossuth-díjas zeneszerző síremlékét a soproni evangélikus temetőben, a zene világnapján, október 1-jén.
Az agyagból megformált
domborművet süttői kőbe faragták. Az elkészült alkotás,
amelynek súlya mintegy 500
kilogramm, egy életfát ábrázol, közepén egy háromszög
szimbolizálja a keresztény ember útját a földi létből az örökkévalóságba. A fának 400 levele van, amely a zeneszerző
termékeny munkásságára, 400
művére utal.
Szokolay Sándor 1931. március 30-án született a Békés
megyei Kunágotán. Zenei tanulmányait a Kodály-módszert az elsők között megvalósító békés-tarhosi énekiskolában kezdte, itt is érettségizett.
1950-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult.
Már akkor eredményesen sze-

repelt nemzetközi zeneszerzői
versenyeken. 1957-ben diplomázott, majd a Magyar Rádió
munkatársa, később a Magyar
Televízió zenei lektora lett.
1959-től nyugdíjba vonulásáig
a Zeneakadémia zeneszerzéstanára volt. 1994-ben költözött Sopronba, hogy csak az
alkotásra összpontosíthasson.
Többek között hét operát, öt
balettet, négy meseoperát, hét
oratóriumot, kétszáz kórusművet, negyven szólóművet és
százhúsz kamaraművet szerzett. Vérnász című operája
(1964) világsikert hozott, 20
alkalommal 15 nyelven mutatták be. Szokolay Sándor munkásságát számos elismerés is
kísérte: Erkel Ferenc-díj, Kossuth-díj, érdemes művész, kiváló művész. A Bartók Béla–
Pásztory
Ditta-díjat
két
alkalommal vehette át, és
megkapta a Corvin-láncot is.
(Szöveg: MTI; Fotó: MTI–
Nyikos Péter)

Kunágota község képviselő-testülete 2000-ben megalkotott rendelete alapján első
ízben a millennium évében
adományozott díszpolgári címet.
Tóth Balázs – Kunágota
gazdasági életének fejlődéséért
végzett kiemelkedő munkája
elismeréséül az elsők között
részesült ebben az elismerésben 2000-ben.
Tóth Balázs Kunágotán született 1925. április 23-án. Születésétől Kunágotán élt. Feleségével a mindenki által ismert
és nagyra becsült pedagógussal, Kovács Máriával szeretetben nevelték gyermeküket.
Balázs bácsi eredetileg földműves volt, majd mezőgazdasági középiskolában érettségizett, mezőgazdász képesítést
szerzett. Az 1951 tavaszán 21
fővel megalakított helyi Bercsényi
Termelőszövetkezet
alapító tagja volt.
Az 1960-1970-es évek elején
Kunágota és Környéke Termelőszövetkezeteinek Sertéshizlaló Vállalata igazgatója volt.
1967. március 19. és 1975. április 11. között országgyűlési
képviselő volt, mandátumát
mindkét ciklusban Békés megye 6. számú egyéni választókerületében szerezte meg.
Nyugdíjazásáig irányította
az általa megtervezett és létre-

hozott szövetkezeti sertéságazatot, a Sertövöt. Munkahelyi
vezetőként munkájáért, emberségéért, igazságosságáért és
becsületességéért tisztelték és
szerették munkatársai, beosztottai. Tudták, csak azt követeli meg mindenkitől, amire Ő
maga is képes.
Tóth Balázs munkatársaival
közösen olyan munkahelyet
teremtett Kunágotán, mely a
mai napig eredeti funkciója
szerint működve több száz
családnak nyújtott megélhetést.
Áprilisban köszöntöttük 90.
születésnapja alkalmából. A
saját maga sütötte zserbóval
kínált bennünket és kristálytiszta logikával és emlékezettel
idézte fel élete állomásait.
Felesége és fia halála óta
egyedül élt. Még október 2-án,
pénteken is láttuk kerékpározni. Délutáni rosszullétére tekintettel a mentő sürgősséggel
szállította a gyulai kórházba,
itt érte a halál. Kívánságára
hamvasztani fogják.
Tóth Balázs élete és munkássága példaként áll mindannyiunk előtt. Szülőfaluja,
Kunágota emlékét kegyelettel
megőrzi.
A temetés 2015. október 14én (szerda) 16 órakor lesz a
kunágotai temetőben.
Nyugodjon békében!
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Adóbevallás őstermelők részére

Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény32.
§-a alapján a helyi iparűzési
adóról az adóévet követő év
május 31-éig kell bevallást
tenni.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jövedelemmel végzett vállalkozási,
iparűzési tevékenység. Az adó
alanya a vállalkozó.Vállalkozónak minősül: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni
vállalkozó, a személyi jövede-

lemadó törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000
forintot meghaladja, jogi személy, ideértve a felszámolás
vagy végelszámolás alatt lévő
jogi személyt is, egyéb szervezet, ideértve a felszámolás
vagy végelszámolás alatt lévő
szervezetet is.
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal nyilvántartása alapján
Kunágota településen a 2014-

es gazdasági évről nagy számú
vállalkozó (beleértve az őstermelőket is) helyi iparűzési adó
bejelentkezési és/vagy bevallási kötelezettségének nem tett
eleget.
Az őstermelőnek abban az
esetben is bejelentkezési és
nyilatkozattételi kötelezettsége van az iparűzési adó vonatkozásában, ha az őstermelésből származó bevétele (nem a
jövedelme, hanem a bevétele)
nem éri el a 600.000 forintot.
Ezúton is felhívom az érintetteket az elmulasztott beje-

lentkezés és bevallás, nyilatkozat pótlására.
A bejelentkezését és bevallását megküldheti postán Kunágota Községi Önkormányzat
levelezési címére, 5746. Kunágota, Rákóczi u. 9. vagy személyesen is átadhatja az önkormányzat
1.
számú
irodájában. Amennyiben a bevallási kötelezettsége tekintetében tájékoztatást igényel,
munkatársaim munkaidőben
szívesen állnak rendelkezésére.
Boldog Zoltánné jegyző

„Értékdetektív” diákok Romhányban
A Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány az elmúlt
évben jelentős pályázati ös�szeget nyert „A kunágotai értékek nyomában” című projekthez.
A pályázat célja a településen
meglévő értékek számbavétele
és megismertetése volt. A projektben dolgozó gyermekek
interjúkat készítettek, és kutató tevékenységet végeztek.
Munkájukat a helyi pedagógusokon kívül közösségi és
szociológus végzettségű szakemberek is segítették a békéscsabai társszervezet részéről. A
15 fős értékdetektív csoport
által összegyűjtött anyag egy
foglalkoztató füzetben került
összegzésre, amelyet minden
alsó tagozatos diák rövidesen a
kezébe vehet. A pályázatnak
köszönhetően a kis detektívek
szeptember 25–27. között
részt vehettek egy romhányi
tanulmányi úton. Kunágotát
és Romhányt a nagynevű gyümölcsnemesítő, Bereczki Máté
köti össze, aki Romhányban
született és Kunágotán halt
meg. A kunágotai gyermekek
megkoszorúzták
Bereczki
Máté szülőhelyét, valamint
koszorút helyeztek el II. Rákóczi Ferenc emlékművénél is.
A fejedelem az utolsó magyar-

országi csatáját Romhányban
vívta. A diákjainkat a romhányi általános iskola nebulói
fogadták, majd krumplis lángost sütöttek a palóc tájházban. Megnézték a Lókos-patak barokk kőhídját és a hidat
őrző Nepomuki Szent János
szobrot. A szakadó eső ellenére a jó hangulat töretlen volt,
de sajnos a szüreti felvonulás
elmaradt, így az alföldi néptáncos ruhák dolguk végezetlenül kerültek haza. Az „esőnapot” kihasználva, a diák
delegáció 26-án, szombaton
délután látogatást tett a balassagyarmati Palóc Múzeumban. A néprajzi tárgyak és a
viseletek között számos érdekességet fedeztek fel a detektívjeink. Kérdéseikkel bizony
sok munkát adtak a múzeum
tárlatvezetőjének. A csoport a
romhányi tartózkodás végén
Hollókő felé vette az útját.
Megmászták és bevették Hollókő 13. században épült várát,
és végig sétáltak a világörökség
által védett öregfalu utcáján.
A kirándulás a résztvevők
számára ingyenes volt, köszönhetően
a
HUNG2014/3211 számú pályázati
kiírásnak és a Kunágotai
Gyermekekért Közalapítvány
munkájának.
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Szeptemberi történetek Kunágota múltjából
» 1873. A még 1871-ben, a
lelkészlaknál kialakult rendzavarások miatt aggódó kunágotai lakosok közül kilenc fő
megjelent az akkoriban éppen
Jakabffy Tódor kupapusztai
birtokán tartózkodó tekintetes
főszolgabíró úrnál. Azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy a
biztonság helyreállítása érdekében, a megyétől csendlegények jöjjenek a faluba. A kérés
meghallgatásra
talált.
A
csendlegények megérkeztek.
Ellátásuk a falu kötelessége
volt. A tartási költségek azonban egyedül T. Szabó József
helybéli kocsmárosra hárultak,
amit ő per útján kívánt behajtani a községtől. A kocsmáros
többször is kérte az elöljáróságot, hogy a csendlegények által
otthagyott számlát a község
fizesse ki, ám a kérés süket fülekre talált. Az elutasítás oka
az, volt, hogy a katonákat nem
az elöljáróság hívta, hanem kilenc itteni magánszemély. A
fogadós perre vitte az ügyet. A
per eredményeként, a battonyai járásbíróság által megítélt
39 forint 70 krajcárt, folyó hó
július 16-án, a községházán
megjelent végrehajtó felhívására ki kellett fizetni. Ha ezt
nem teszik, akkor a község tulajdonában lévő tenyészbikák
lefoglaltatnak, s elárvereztetnek. A község vezetősége úgy
döntött, hogy ezt meg kell
akadályozni s a kért összeget

megfizetik a pusztabéri pénztárból, de annak a jognak a
fenntartásával, hogy akik a faluba hívták a csendlegényeket,
azoknak a kötelessége a költségek vállalása. A kifizetett
összeg ezért per útján ezen
embereken behajtatik. A kocsmáros sikerén felbuzdulva egy
újabb követelés is napvilágot
látott. Nevezetesen:
Koch Sámuelné helybeli
regálbérlő, aki a csendlegények
lovait ellátta, 24 forintot követelt. A község a nagyobb baj
elkerülése végett az összeget
kifizette, s per útján a már
említett kilenc személytől behajtja.
» 1901. A kincstár gyümölcsfákat adományoz a falunak. A kiosztott fákat a tulajdonosok kötelesek egyenként
elültetni és gondozni.
» 1902. szeptember 1-én az
állami iskola igazgatója indítványozta, hogy a községi iskola állami kézbe vételéhez nyújtott segítségért a község
díszpolgári címmel jutalmazza: Dr. Darányi Ignác földművelésügyi minisztert, Vlasits
Gyula vallás és közoktatásügyi
minisztert, Halász Ferenc miniszteri osztálytanácsnokot.
A javaslatot a vezetőség
egyöntetűen támogatta és ezzel első ízben került odaítélésre a kunágotai díszpolgár cím
és a vele járó oklevél. Arra
azonban hosszú időt kellett

Vajda Zssigmond családi síremléke a református temetőben

várni, hogy e rangos címet valóban helyben lakó kapja meg.
» 1902. szeptember 19-én
Kossuth Lajos születésének
századik évfordulóján díszközgyűlést és ünnepet tart a
falu. Az ünnepségen Csath
András tanító szaval. A község
megrendeli Kossuth arcképét
olajfestményben.
» 1914. szeptember 15-én
hősi halált hal Kiss Lajos, a
császári és királyi 3. huszárezredbeli 25 éves közhuszár. Ő
az első áldozat, akit a községi
halotti anyakönyvben hősi halottként bejegyeztek.
» 1921. 17 pár bakancsot
osztanak ki ősszel a szegény
diákok között az iskolai hatóság javaslata alapján.
» 1923. szeptember 9-én fiatalon, 33 éves korában meghalt kunágotai Vajda Zsigmondné, született Krischmann
Regina Erzsébet. Koporsóját a
református temetőben lévő tizenkét fülkés családi kriptában
helyezték el. A község legnagyobb és legszebb síremlékére
a későbbiekben szomorú sors
várt. A háború után többször
is feltörik és kifosztják. A barbár módon összetört díszes
koporsó és a benne nyugvó
maradványai hosszú időn keresztül hevertek temetetlenül a
kripta hideg kövezetén. A temetkezési fülkék márványlapjait lefeszítették, kincs után
kutatva. Az özvegy birtokos, a

félárván maradt kislányával
együtt, a háború és a közelgő
orosz csapatok elől Budapestre
költözött. A háború után Vajda Zsigmond magas rangú
zsidó hitközségi vezetővé vált.

Vajda Zsigmond földbirtokos

Leánya Erzsébet, a kor híres
szobrászának, botfai Hűvös
Lászlónak a felesége lett. Síremlékük a budapesti farkasréti temetőben található.
» 1932. A Romhányban II.
Rákóczi Ferenc emlékére
emelendő emlékmű költségeire 5 pengő szavaztatik meg.
» 1944. szeptember 30-án, a
községet védő katonák közül
16.40-kor aknaszilánk találat
következtében hősi halált halt
a 35 éves Homonnai Imre tartalékos honvéd. Az orosz tüzérség Dombiratos felől lőtte a
magyar állásokat. A Heves
megyéből származó katonát és
a másnap ugyanitt elesett Besenyei Ferencet, a Hajnal utca
melletti tanyában temették el.

Homonnai Imre veszteség kartonja, átlőtt kulacsa, sisakja és lőszeres tártáskája

Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Boldog Zoltánné jegyző. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

