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Falugyűlés lesz közmeghallgatással
Kunágota Község Önkormányzata 2016. november 28-án (hétfőn) 13.00
órától falugyűlést és közmeghallgatást tart a művelődési házban.
A falugyűlés témája:
» beszámoló az elmúlt év időszakáról
» tájékoztató a település gazdasági helyzetéről és jövőbeni terveinkről
Megjelenésükre számítunk és minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Süli Ernő polgármester

Külterületi földutak kimérése
Kunágota Község Önkormányzata rövidesen megkezdi a településhez
tartozó a térképszelvényeken szereplő, de eddig még kiméretlen dűlőutak kijelölését.
A kimérésben érintett földtulajdonosokat az önkormányzat előzetes
értesítés után tájékoztatni fogja a kimérés folyamatáról.

Házhoz megy a Mikulás
2016. október 15-én, szombaton 10 órakor a Kunágotai
Református Missziói Egyházközség hálaadó istentiszteletre
gyűlt össze és hívogatta, várta
sok szeretettel a helyi és környékbeli kedves Testvéreket.
Ezen az ünnepi alkalmon dr.
Fekete Károly, a Tiszántúli

Református
Egyházkerület
püspöke hirdette az Igét.
A gyülekezet többszörösen
is hálát adott Isten csodálatos
megtartó kegyelméért, hogy
felújulhatott a parókia, és hogy
20 év után újra helyben lakó
lelkészt kaptak Feketéné Fülep Anett személyében.

Aranymise

November 5-én, szombaton
délelőtt mutatta be a kunágotai Szent Imre Katolikus
templomban Laczkó Ferenc
pápai prelátus, plébános az

aranymiséjét. Laczkó atya segédlelkészként 1966 és 1968
között teljesített szolgálatot a
kunágotai római katolikus plébánián.

December 5-én (hétfő) este ismét házhoz megy a Mikulás. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is bekopog a község Mikulása mindazon házak
ablakán, ahol ezt előre kérik.
A névvel és címmel ellátott csomagokat december elsején, másodikán
és ötödikén lehet leadni a művelődési házban.

50 éve történt
Ötven évvel ezelőtt, 1966.
november 6-án, a község akkori vezetősége Bereczki emlékünnepséget rendezett. Az
ünnepség részeként leleplezték a falu azóta is egyetlen
köztéri alkotását, Bereczki
Máté mellszobrát.
A nemzetközileg elismert
növénynemesítő tiszteletére, a
szobornak helyet adó közterületet már korábban átnevezték
Bereczki Máté parknak. Az
idők során, az emlékmű elnyújtott lapos alakja sokakban
azt a tévhitet eredményezte,
hogy a pomológust ide temették el. Nem! Bereczki Máté
sírja a községi temetőben van.
A piactér elnevezést a helybeliek nagyon sokáig használták. A község 1843-as telepítésekor a kincstári tiszt négy
üres helyet hagyott ki a falu
központjában az iskolának, a

községházának, a templomnak
és a piactérnek. A piac később
nagyhírű pénteki vásárairól
volt ismert, de a ’20-as években itt akarták elhelyezni az
első világháborús hősi emlékművet is.
A téglával kirakott parkban
fúrták ki 1911-ben a község
első artézi kútját, ami a környék legjobb vizét adta. Szintén a piactér mellett épültek
fel a hadirokkantak számára
engedélyezett trafikok, amelynek utolsó egysége még az
1980-as években is működött.
A nagy tölgyfa árnyékában
táncmulatságokat is szívesen
rendeztek, ahol a helyi tűzoltó
zenekar játszott.
Az egykori piactér kofáktól
zajos forgatagát mára felváltotta a Bereczki Máté szobra
körül játszó gyermekek vidám
kacagása.
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„A küldetés” – könyvbemutató

Tölgyesi Ágnes, Czene Ferenc és Klinkovics Márta Xénia

Október 24-én, a Művelődési Ház kistermében, számos
érdeklődő jelenlétében került
sor Klinkovics Márta Xénia és
Tölgyesi Ágnes A küldetés
című könyvének bemutatására.
A két szerző mellett a könyv
főhőse, a kunágotai születésű
Czene Ferenc elevenítette fel

az 1956-ban átélt eseményeket. Szó esett arról a rendőrségi kihallgatásról, amikor a 14
éves fiú elé a nyomozó tiszt az
asztalra tett egy almát és egy
pisztolyt! Megrázó részletek
kerültek napvilágra a Budapesten tanuló srác ’56 októberében átélt emlékeiről. Őszin-

Czene Ferenc és Süli Ernő polgármester

tén beszélt az emigráció és a
beilleszkedés nehézségeiről és
az időközben elért sikereiről is.
A kötetlen, barátságos légkörben Czene Ferenc mecénási tevékenységét Gyöngyösi
Károly emelte ki, de megtudtuk azt is, hogy az idős úr első
szerelme nem más volt, mint

Gazdagné Gál Margit édesanyja.
Czene Ferenc a teremben
lévő fiatalokat is ellátta jó tanáccsal: sikeresek csak akkor
tudnak lenni, ha hisznek önmagukban és büszkék lesznek
arra a közösségre, amelyben
élnek!

ról farkasszemet nézett a hallgatósággal.
Az előadáshoz egy kézműves
program is társult. Amíg a felsősök régészetből okosodtak,
addig az alsó tagozatosok az
előtérben kisméretű agyagtéglákat készítettek. A téglakészítés technikája megegyezett a

középkori módszerrel. Amint
azt Rózsa Zoltán elmondta,
már több ezer aprócska téglát
gyártottak a térség iskolásai. S,
hogy mi lesz a sorsa ezeknek a
miniatűr építőanyagoknak? A
rejtélyes válasz ez volt: majd a
jövő évi Múzeumok Éjszakáján kiderül!

Múzeumpedagógiai foglalkozás

Rózsa Zoltán, az orosházi
Nagy Gyula Területi Múzeum
igazgatója, érdekes programmal várta a diákokat október
13-án, a művelődési házban.
Az intézmény vezetője nem
volt ismeretlen a tanulók előtt,
hiszen a szakember már több
alkalommal tartott régészeti
előadást Kunágotán. A téma
most sem volt ismeretlen. Az
Arad és Nürnberg közötti, középkori marhahajtó útvonalról, annak gazdasági szerepéről, illetve a térség középkori

templomairól esett szó. Választ
kaphattak a tanulók arra a kérdésre is, hogy miből és hogyan
épültek ezek a templomok, illetve, hogy kik mentesültek a
középkori misék kötelező látogatása alól! Azok, akik otthon vigyázták a tüzet. A község
határában
található,
részlegesen feltárt középkori
templom szintén említésre került. A régészeti korú tárgyak
bemutatása sem maradt el. A
diákokat leginkább az a koponya érdekelte, amely az asztal-
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Liba-napi vigasság
az oviban
Immáron hatodik alkalommal rendeztük meg idén a
Márton napi programunkat a
kunágotai óvodában. Az esemény célja a néphagyományok
megőrzése és ápolása volt.
Már az előző napok fókuszában is Szent Márton és a liba
állt. Az ünnephez kapcsolódó
verseket, mondókákat, dalokat
tanultak a gyermekek, valamint a mesék által Szent Márton történetével is megismerkedtek.
November 11-én a művelődési házba sétáltunk a csoportokkal.
Libamájpástétomos
zsemle és finom tea várt minket, stílusosan kék-fehér szalvétával megterített asztalokkal. Ezeket a dadus nénik és a

szülők készítették elő. A lakmározás után a nagyterembe
vonultunk, ahol Tücsök Peti
fergeteges, interaktív, vidám
műsorának lehettünk részesei.
A jó hangulatot a hangos kacagás és a hatalmas taps jól bizonyította.
Az előadás után hat, az óvó
nénik által készített libás játékot próbálhattak ki az ovisok a
szülők bevonásával. Volt liba-bumm, tojás-harács, tojás-csóró, liba-rally, liba-szorító és gágogó-kirakó. Ezt a
programot is nagyon élvezték
a gyermekek. Jó hangulatú, izgalmas volt.
A műsor és a közös játék
után megérkezett a nap főszereplője, a liba, melyet egy

fotó: Páliné Edit

anyuka vezetett kék szalagos
pórázon. A rendezvény zárásaként lampionos vonulást tartottunk. A lámpásokat a gyermekek készítették a hét során.
Elől ment a lúd, utána az ovisok, akik hangos énekszóval és
libás rigmusokkal tarkították a
sétát Kunágota főutcáján.
Kissné Nagy Éva

Mesemondó verseny

Iskolánkban 2016. október
21-én került megszervezésre
a mesemondó verseny az alsó
tagozaton.
A gyerekek már az előző
hónapban kiválasztották meséiket, melyekkel el szerették
volna varázsolni a közönséget.
Voltak olyan osztályok, ahol
több jelentkező is volt, ezért
selejtezőt rendeztünk, hogy
egy osztályból csak 3 versenyző legyen. A mese nagyon közel áll az ilyen korú gyermekek
lelkivilágához. Bimbózó humorukhoz és fejlődő esztéti-

kai érzékükhöz kiválóan illik.
Izgatottan készültünk napról-napra a mesemondással.
Előtte egy hetes népmese projektünk is volt, aminek segítségével még közelebb kerültek
a mesék birodalmához.
Végül a verseny folyamán
nagyon sok hercegkisasszony
és királyfi küzdött meg a saját
sárkányaival mialatt elkápráztatta a résztvevőket a neki legjobban tetsző és hozzá legközelebb álló csodás meséjével.
A zsűrinek nem volt egyszerű dolga a versenyzőkkel,
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hiszen ügyesebbnél ügyesebb
kis mesemondókat hallhattak.
Amíg a zsűri értékelt, előkerült
a mesemondófotel. Ezt elfoglalva bárki elmondhatta vagy
felolvashatta kedvenc meséjét.
Annyira népszerű volt ez a lehetőség, hogy a meghirdetett
további programokra, vagyis
a bábkészítésre és táncolásra
nem is maradt idő. Viszont a
jelenlévők igazán maradandó
élményben részesültek a kicsi
és nagy mesemondóknak hála.

Anyakönyvi hírek
Születések
Göbölyös Sára Julianna Göbölyös
Tibor Róbert és Nagy Kinga kislánya.
Burai Natasa Burai Diána kislánya.
Multyán Tamás Krisztián Multyán
Kitti kisfia.
Todinca Péter Todinca Péter és Balázs Anita kisfia.
Gaudi Kristóf Gábor Gaudi Gábor
és Boskó Zsanett kisfia.
Mucsi Gergő Zsolt Mucsi Gyula és
Ürmösi Mónika kisfia.
Papp-Bristyán Bertold Bendegúz
Papp József és Bristyán Fruzsina
kisfia.
Balogh Leonidász Noel Balogh
Endre és Huszár Csabáné kisfia.
Elhunytak
Pócsik Balázsné született Váradi
Julianna Mária elhunyt 82 éves
korában.
Mezei Mihály 93 éves korában.
Csomós Pál 74 éves korában.
Bogdan Petru 62 éves korában
Kovács Péter Pálné született Szarka Mária 85 éves korában.
Sipos Erzsébet 78 éves korában.

Helyezések

Köszönjük az étkészletet!

1. osztály: 1. Varga Lili Kitti, 2.
Villim Viktória, 3. Gőböly
György
2. osztály: 1. Dóczi József, 2.
Nyegota Kevin Alex, 3. Kovács
Miklós
3. osztály: 1. Bodzán Alíz, 2.
Kovács Viktória Mónika, 3.
Balog Vivien
4. osztály: 1. Németh Esztella
Barbara, 2. Nagy Bianka, 3.
Szabó Lajos

Kunágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Beharóczki Istvánnak az Alföld Porcelán
Edénygyár Zrt. vezérigazgatójának
a község intézményei és civil
szervezetei részére felajánlott
étkészletekért.
A hódmezővásárhelyi gyár vezetője ismételten jelentős mennyiségű porcelán eszközzel lepte
meg szülőfaluját, amelynek átvételére a napokban került sor.
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Csomós Pálné Erzsike tanító néni aranydiplomás

Várnai Éva és Csomós Pálné Erzsike 1965. március 25-én

Egy román határ menti kis
faluban születtem, Mezőgyánban, 1941. szeptember 21-én.
Itt végeztem el az általános iskola nyolc osztályát, majd
1956. szeptember 1-jén a gyulai gimnáziumban folytattam a
tanulmányaimat. 1960. szeptember 1-jén már a Szegedi
Felsőfokú Tanítóképző Intézet hallhatója voltam. Tanító
néni leszek! – gondoltam –,
gyönyörű hivatás gyerekekkel
foglalkozni. Valóra is vált az

álmom, 1963. június 15-én
megkaptam a diplomámat.
Válaszút elé állított az élet:
Hol kezdjem a „nagybetűset”?
Felsoroltak néhány települést,
amiből választanom kellett,
hogy hol kezdjem el a tanítást.
Kunágotát választottam egy
másik társammal együtt, Tóth
Irénnel. Nagy falunak tűnt, a
főút nyárfasorral volt szegélyezve. Az egyik ismerősömnél
szállásoltam el magam, de hamarosan egy szolgálati lakás-

nak örvendezhettem. Emlékszem, egyszer nagy esőzés volt,
amikor megérkeztem Kunágotára. Nem ismertek ugyan,
de egy bácsi megvigasztalt,
„nyáron legalább ilyen nagy
por lesz lyányom.”
Lassacskán megismertem a
gyerekeken keresztül a helyi
embereket, akik nagyon vallásosnak tűntek. Szorgalmas,
dolgos emberek, akik igyekeztek megadni mindent a gyermekeiknek, még erőn felül is.
Híres szülöttje is volt a falunak! Meg is fogalmazta az
egyik kis tanítványom: Bereczki Máté, aki ott fekszik a
parkban, ölében egy kosár almával, mert azt nagyon szerette. Jókat nevettünk ezeken a
gyermekszáj fogalmazta mondatokon. A tanári kar, amikor
ide kerültem, segítőkész volt
és fiatalokkal volt tele. Jól
éreztem magam közöttük.
Együtt beszélgettünk, szórakoztunk, amikor az időnk engedte. Büszke vagyok a gyerekekre, akiket tanítottam.
Híresek is lettek közülük sokan. Pilóta, agysebész, filmrendező, pedagógus, Nagy Róbert színész, aki jelenleg a
Békéscsabai Jókai Színház
tagja. Sokakkal találkozom,
beszélgetek a virtuális világban, a számítógép segítségével.
Három iskolaigazgatóm volt.

Itt szeretném kiemelni Kovács
Istvánt, akinek sokat köszönhettem, amikor 1994-ben új
életet kezdtem Mezőkovácsházán. A tanítást, 2013-ban
fejeztem be végleg.
42 évet tanítottam, ez lehet,
– mint mondják – gombócból
sok, de nekem gyorsan elrepültek ezek az évek. 1963-ban
megismertem életem párját.
Sajnos nem tartott örökké,
mert 1994-ben különváltak
útjaink. Két gyermekünk született, Ágnes és Miklós. Aranyos jó gyerekek, pedig „cipésznek jó cipője, tanítónak jó
gyereke” – szokták mondani –
nincs.
2013-ban Szegeden átvehettem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán az aranydiplomámat, vagyis 50 éve lettem
tanító.
Jelenleg nyugdíjas éveimet
élem. Egyesületbe járok, előadásokat látogatok a könyvtárban. Szeretem a szép verseket,
szívesen el is mondok néhányat a közösségekben. Egyedül élek, de nem vagyok magányos. Sokszor eltűnődöm
azon, hogy észre sem vettem,
hogy 75 éves lettem.
Nem szeret megöregedni
senki, de csak ez az egyetlen
útja annak, hogy sokáig éljünk… Kívánom Nektek is pályatársaim!

Tökfaragás és
halloween parti
Október 21-én ismét megrendezésre került a tökfaragó
délután.
A rendezvénynek, a hagyományoknak megfelelően, a
Művelődési Ház adott otthont.
Az alsó tagozatos diákok
kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol üveget fes-

tettek és halloween figurákat
készítettek. Az udvari faházban a gyermekek által megrajzolt ijesztő tökfigurák kerültek
kifaragásra.
A félelmetes hangulatot csak
fokozta, hogy a kora esti órákban a felső tagozatos tanulóknak halloween partit szerveztek a pedagógusok.
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