
I. világháborús emléktábla avatás  
a Nagyboldogasszony temetőben 2016. október 26-án (szerda) 14 óra

Az Első Világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottság 
pályázati kiírásán nyert tá-
mogatásnak köszönhetően 
elkészült az a márványtábla, 
amely a 209 kunágotai hősi 
halott nevét tartalmazza.

Önkormányzatunk képvise-
lő-testülete tisztelettel vár 
minden érdeklődőt a megújult 
emlékmű átadására.

Kunágota község lakossága 
és önkormányzata minden 
időben híven őrizte a hazáért 

életüket áldozó hőseinek em-
lékét. A Nagy Háborúban 209 
kunágotai katona vesztette 
életét a különböző hadszínte-
reken. Az 1920-as éveken már 
komoly tervek születtek egy 
méltó hősi emlékmű felállítá-
sára, de a pénzügyi fedezet eh-
hez nem volt meg. A lakossági 
gyűjtés sem járt eredménnyel, 
hiszen a falu elszegényedett.

Az emlékmű pótlására évti-
zedekkel később, 1996-ban 
került sor. A község vezetése 

egy fekete márvány obeliszket 
állíttatott az áldozatok tiszte-
letére. Mivel az emlékmű elké-
szítésekor a hősi halottak név-
sora ismeretlen volt, ezért a 
nevek nem kerülhettek fel az 
oszlopra. 

Az időközben elvégzett le-
véltári kutatás alapján és a je-
len pályázat felhasználásával 
mód és lehetőség nyílt arra, 
hogy a 209 név elhelyezésre 
kerüljön. 

A nevek pótlásával teljessé 

válik a temetőben lévő em-
lékmű erkölcsi mondaniva-
lója. 100 év után láthatóvá 
és megismerhetővé válik az 
a névsor, amelynek meglétét 
sokáig homály fedte. A pá-
lyázati programnak köszön-
hetően a temetőbe látogatók 
részesei lehetnek annak, amint 
az Ismeretlen Hősök nevet és 
arcot kapnak. A lokálpatrióta 
családok pedig nemzedékeken 
át büszkén hirdethetik hős fel-
menőiket.

Az I. világháború 209 kunágotai hősi halottja
Az emléktábla készítését az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta

Albertus Imre
Andó Béla
Andó István
Ádám Gyula
Ács György
Bagi Sándor
Bagi Lajos
Bakos István
Balázs Albert
Balázs Gergely
Balog Ferenc
Baji István
Baka József
Bakos Mihály
Balázs Károly
Balázs József
Balázs István
Balázs Mihály
Balázs János Mihály
Balog József
Balog Máté
Bánszki Mihály
Bej Béla István
Berta János
Bódi Péter Pál
Boda Mihály
Bodor János
Bognár Mátyás
Boldog Mihály
Csanalas András
Csarnai István
Csák György
Csobán Mihály
Csorba Károly
Csordás István

Dallos Pál
Danka Sándor
Deák István
Diószegi József
Dohányos Sándor
Domonkos Sándor
Dunai János
Elekes János
Farkas András
Farkas József
Fábián Imre
Fekete Mihály
Ficere György
Fodor István
Földi József
Földi Péter
Fülöp József
Fülöp Sándor
Gaudi Károly
Gábor István
Gál István
Goór Mihály
Gulyás József
Gyüre Sándor
Hankó András
Hankó György
id. Harangozó Mihály
ifj. Harangozó Mihály
Hegyi József
Horváth Ferenc
Horváth István
Horváth József
Huszka István
Isztin Péter
Jakab Pál

Jenei Mátyás
Juhász István
Kalderás József
Kamenyeczki József
Kamenyeczki Péter
Karasz Pál
Katona Barnabás
Kisházi István
Kisházi István
Kisházi József
Kisházi Balázs
Kiss Ferenc
Kiss Gábor
Kiss József
Kiss Lajos
Kiss Mihály
Kiss István
Kiss Pál
Kiss Pál
Klopp János
Kolozsi István
Komáromi István
Komlósi Sándor
Kotroczó András
Kotroczó János
Kotroczó István
Korpa Mihály
Kovács János
Kovács János
Kovács Antal
Kovács György
Kovács József
B. Kovács Pál
Kurilla János
Kürti István

Kvak József
Lovas Mihály
Lövei Antal
Lukácsi Ferenc
Lukovszki János
Makuca Traján
Marsi József
Megyeri András
Mészáros Pál
Miklós Antal
Miklós János
Miklós Menyhért
Morvai István
Nagy Ferenc György
Nagy János
Nagy Kálmán
Nagy Péter Pál
Nádházi János
Oravecz István
Pap Károly
Páger István
Páger János
Pál Ferenc
Pál István
Pál Mihály
Pető Pál
Petrucz Árkádia
Perlaki István
Petrik Sándor
Pilinyi János
Pintér János
Piros Lajos
Pócsik Mihály
Prolok István
Prolok Mihály

Puskás János
Rácz Antal
Rácz András
Rácz Sándor
Rátóti János
Rigós István
Rigós István
Roik Imre
Rózsa Ferenc
Sajcz István
Sánta Imre
Simon Antal
Simon Elek
Simon István
Srefanik Pál
Szabadai Mátyás
Szabó Antal
P. Szabó János
Szakál Mihály
Szamos Mihály
Szántó István
Szántó Pál
Szász Mátyás
Szellék Károly
Szécsi Károly
Szép Antal
Szeri Béla
Szilágyi József
Szunyi Gáspár
Szűcs Pál
Tóth Imre
Tóth József
Takács Károly
Takács Sándor
Tar Imre

Telek Lajos
Tonyor István
Tomonicska János
Tóth Béla
Tóth Ferenc
Tóth Gyula
Tóth Imre
Tóth László
Tóth Mátyás
Tóth Miklós
Tóth Péter
Tóth Sándor
Török Ferenc
Török Gábor
Tuba József
Túri Lajos
Urbán György
Urbán György
Urbán József
Urbán Mihály
Vaczkó István
Vaczkó László
Varga János
Varga Lajos
Varga Sándor
Varga Sándor
Vass János
Veres Sándor
Vezsenyi László
Vígh Ferenc
Vince János
Vince József
Wentczel István
Zemencsik Imre
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Közfoglalkoztatási kiállítás
2016. szeptember 8-án ne-

gyedik alkalommal rendezték 
meg Békéscsaba főterén a 
Közfoglalkoztatási Kiállítást.

A rendezvényen a járási 
startmunka mintaprogram ke-
retében előállított termékek 
kerültek bemutatásra. Kuná-
gota Község Önkormányzata 
bemutatta a mezőgazdasági 
programelemben megtermelt 
zöldségféléket, valamint a he-
lyi sajátosságokra épülő köz-
foglalkoztatási programelem 

kapcsán készített faipari ter-
mékeket. A földtégla gyártó 
gépet üzem közben láthatta az 
érdeklődő közönség. Az ér-
deklődők megkóstolhatták a 
saját gyártású mézet és sava-
nyúságot.

A rendezvényre ellátogatott 
dr. Hoffmann Imre közfoglal-
koztatási és vízügyi helyettes 
államtitkár, akit az eddigi ta-
pasztalatainkról és a jövőbeni 
elképzelésekről is tájékoztat-
tunk.

Őszi szünet, munkaszüneti nap
Az őszi szünet: október 29-től november 6-ig tart. Az első 
tanítási nap november 7-én lesz!
A felnőtteknek október 31 (hétfő) munkaszüneti nap, amit 
október 15-én ledolgoztunk.

Búcsú
A búcsúi szentmise november 5-én, szombaton 11 órakor 
kezdődik. A búcsúvásár november 6-án, vasárnap kerül 
megtartásra.

Anyakönyvi hírek
A Kunágota újságban megjelenő anyakönyvi hírekkel kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot:

Kunágotai lakost érintő anyakönyvi hírek újságunkban tör-
ténő közzétételéhez születés esetén a szülők , házasságkö-
tés esetén a házasságot kötöttek, halálesetnél a közeli hoz-
zátartozó írásos hozzájárulása szükséges.

Ezt a községházán az anyakönyvvezetőnél tehetik meg. Az 
anyakönyvi hír ezt követően jelenhet meg az újságban.

Gyászhír
A Kunágotán tanítóként ismert Csathó Kálmánné Dáczer 
Margit 91 évesen Battonyán, családja körében elhunyt. A 
nagyvarsányi temetőben helyezték örök nyugalomra férje, 
az egykori református tiszteletes mellé.
Nyugodjék békében!

Október 23.
Kunágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tisztelettel emlékezik az 1956-os szabadságharc 60. éves 
évfordulójára.

25 évvel ezelőtt kapott új 
funkciót a „Rácsos iskola”

25 évvel ezelőtt, 1991. ok-
tóber 23-án délelőtt 10 óra-
kor ünnepi műsor keretében 
került átadásra az egykori 
„rácsos” iskolából átalakított 
Művelődési Ház.

A délelőtti iskolai emlékmű-
sor után délután 16 és este 19 
órakor a Nicsak, ki beszél! 
című filmet nézhette meg a 
publikum. Mindkét előadás 

ingyenes és teltházas volt. 
Az épület eredetileg katoli-

kus iskolának épült, amelynek 
a felszentelésére 1937. novem-
ber 5-én, legényegyleti tagava-
tással és díszközgyűléssel ke-
rült sor.

Az épület közel nyolc évtize-
de alatt mindvégig a közokta-
tás és a közművelődés színtere 
volt.

HULLADÉKGYŰJTÉS
A kunágotai Bereczki Máté Általános  
Iskola tanulói hulladékgyűjtést (papír, 
pet-palack) rendeznek.

A gyűjtés időpontja:
2016. október 28.
(péntek)

Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé vált pa-
pírjaik, pet-palackjaik átadásával segítse a hulla-
dékgyűjtés sikeres lebonyolítását!

Tisztelettel: a szervezők
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Népszavazási adatok A népszavazás során a tele-
pülésen 3 szavazókörben vár-
ták a szavazatszámláló bizott-
ságok a választópolgárokat 6 
és 19 óra között.

Kunágotán a névjegyzékben 
szereplő 2197 fő választópol-

gár 42,01%-a, 923 fő jelent 
meg szavazni. 

A leadott szavazatok 3,5%-a 
érvénytelen volt (33 szavazat). 

A 890 érvényes szavazatból 
12 az igen választ, 878 
(98,65%) a nem választ támo-
gatta.

KUNÁGOTA
Országos

népszavazás 2016.
október 2.

1. SZAVAZÓKÖR 2. SZAVAZÓKÖR 3. SZAVAZÓKÖR

A választópolgárok
száma 690 667 840

Szavazóként
megjelent 277 275 371

Az urnában lévő
lebélyegzett
szavazólap

277 275 371

Érvénytelen
lebélyegzett

szavazólapok száma
9 10 14

Érvényes
szavazólapok száma 268 265 357

IGEN
 szavazatok 3 4 5

NEM 
szavazatok 265 261 352

A  népszavazás  során  a  településen  3  szavazókörben  várták  a  szavazatszámláló

bizottságok a választópolgárokat 6 és 19 óra között.

Kunágotán a névjegyzékben szereplő 2197 fő választópolgár 42,01%-a, 923 fő jelent meg

szavazni. 

A leadott szavazatok 3,5%-a érvénytelen volt (33 szavazat). 

A 890 érvényes szavazatból 12 az igen választ, 878 (98,65%) a nem választ támogatta.

„Bereczki nap”
Hagyományainknak megfele-

lően idén is megemlékeztünk is-
kolánk névadója, Bereczki Máté 
születésnapjáról.

Iskolánk mind a 251 tanulója 
részt vett projektünkben. Az alsó 
tagozatos gyerekek plakátot, képet 
készítettek a pomológussal kap-
csolatosan. A legjobb munkák ju-
talomban részesültek. A 4–8. évfo-
lyam megkoszorúzta a helyi római 
katolikus temetőben levő márvány 
obeliszkeket. Bereczki Máté, Bod-
nár Endre és Elefánt doktor sírem-

lékét. A következő program a totó 
kitöltése volt az 5–8. évfolyam 
részvételével. Minden tanuló ön-
ként versengett és az értékelés 
után jutalomban részesült. A felső 
tagozaton is sok igényes rajz ké-
szült Bereczki Máté munkásságá-
val kapcsolatban. A legjobbakat itt 
is jutalomban részesítettük. Dél-
után a központi iskola udvarán el-
ültettük az emlékfát, örökül a jövő 
nemzedéke számára.

Hack Ferenc Mihályné projekt-ve-
zető

HATÁRTALANUL! „Bem nyomában Erdélyben”

A dombegyházi Balsaráti Vi-
tus János Általános Iskola és a 
kunágotai Bereczki Máté Álta-
lános Iskola közös pályázaton 
(HATÁRTALANUL! HAT-16-01-
0519, megnyert pályázati ösz-
szeg: 1  161  000 Ft) tanulmányi 
kirándulást nyert, amelyen 44 
hetedik osztályos tanuló és az 
őket kísérő pedagógusok vettek 
részt.

A tanulmányi kirándulás 
során – „Bem nyomában Er-
délyben” – a következő váro-
sokban kerestük az 1848-49-es 
szabadságharc emlékeit: Arad, 
Déva, Segesvár, Székelykeresz-
túr, Csíksomlyó, Szentegyháza, 
Szejkefürdő, Korond, Parajd, 
Szováta, Székelyudvarhely, Ko-
lozsvár, Nagyvárad.

Találkoztunk Szentegyházán 
a Mártonffi János Általános 

Iskola tanulóival, közös prog-
ramon vettünk részt, majd át-
adtuk ajándékainkat. A szent-
egyházi Huszárcsapat XI. Őszi 
Hadjárat toborzó rendezvény-
sorozatán vettünk részt.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásából 
megvalósuló „HATÁRTALA-
NUL!” program célja a külho-
ni magyarsággal kapcsolatos 
ismeretek bővítése, magyar 
– magyar kapcsolatok építése, 
személyes kapcsolatok megerő-
sítése a szomszédos országok 
magyarlakta területein, előse-
gítve ezzel személyes tapasz-
talatok szerzését a külhoni ma-
gyarságról.

A „HATÁRTALANUL!” prog-
ram keretében 2010 óta megkö-
zelítőleg 100 ezer magyarorszá-
gi diák vehetett részt a határon 

túli régiókat célzó tanulmányi 
utakon. 

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ebben a tanévben mi is 
gyarapíthattuk a programban 
résztvevők számát, lehetőséget 
nyújtva a dombegyházi és ku-
nágotai gyerekeknek arra, hogy 
e szép vidéket és nevezetessé-
geket megismerhessék, ismere-
teiket bővíthessék. 

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, 
akik segítették a program meg-
valósítását: Kunágota Községi 

Önkormányzat, A Kunágotai 
Gyermekekért Közalapítvány, a 
Napközis Konyha dolgozói és a 
konyhára beszállító támogatást 
adó cégek, a Művelődési Ház 
dolgozói, az iskola dolgozói és 
a gyermekek szülei, Dombegy-
ház Nagyközség önkormányza-
ta, a napközi konyha és a Szülői 
Munkaközösség.

Bereczki Máté Általános Iskola –
Kunágota
Balsaráti Vitus János Általános  
Iskola – Dombegyház
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Gyémántdiploma: Fábián Jánosné
Született Albu Julianna, akit csak Jutka óvó néniként ismer a falu

1937. augusztus 20-án 
Dombegyházán születtem. Az 
általános iskola elvégzése után, 
1952-ben kerültem Gyomára, 
az Állami Óvónőképzőbe, 
ahol 1955-ben végeztem.

Még képzősként, gyakorla-
tomat töltve kerültem Kuná-
gotára, ahol végzés után óvó-
nőként kaptam állást, az akkor 
induló újtelepi óvodában.

Egy rövid, egy éves gáborte-
lepi kitérőt leszámítva, nyug-
díjazásomig itt dolgoztam, 
összesen 42 évet. Előbb vezető 
óvónői, majd később – mivel 
nem mindenben sikerült iga-
zodnom a kor ideológiai köve-
telményeihez – óvónői beosz-
tásban.

Nehéz ma olyan családot ta-
lálni Kunágotán, ahonnan va-
laki ne lett volna a tanítvá-
nyom. 

Kezdetben az volt fontos, 
hogy segítségemmel a gyere-
kek eljussanak az iskolaérett-
ségig.

Később rájöttem, az is szük-
séges, hogy a gyerekek szeres-
sék az óvoda közegét. Kapja-
nak szeretetet, odafigyelést és 
törődést tőlünk. Ha jól végez-
zük a munkánkat, egy olyan 
világ nyílik meg számukra, 
melyben a saját kíváncsiságuk 
hajtja őket új dolgok megis-
merésére.

Pályafutásom alatt szakmai 
kihívásokban sem volt hiány. 
Mint említettem, részt vettem 
egy új intézmény, a Kunágotai 
II. sz. óvoda elindításában.

Amikor a tavaszi mezőgaz-
dasági munkák elkezdődtek, 
az állandó létszámhoz további 
szülők – mivel a határban dol-
goztak reggeltől estig – addig 
otthon nevelt gyermekeit fo-
gadtuk be az új óvodába. 

Két szakképzett óvónőre – 
három dajka mellett – 120 
gyermek jutott.

A szülők egyszerű emberek 
voltak, de tiszteltek, szerettek, 
elfogadtak bennünket. Elhit-
ték, hogy jót akarunk a gyere-
keiknek, és igyekeztek megfo-

gadni tanácsainkat. 
Feladataim közé tartozott a 

leendő óvónők számára szak-
mai gyakorlat vezetése.

Ezt azért éreztem fontosnak, 
mert a szakmával, pályaválasz-
tásuk helyességével kapcsola-
tos első élmények meghatá-
rozzák egy óvónő kötődését 
leendő hivatásához.

1959-ben férjhez mentem, 
férjem Fábián János, aki a he-
lyi általános iskolában tanított 
matematika-fizikát. 1965-ben, 
fiunk születése előtt egy évvel 
építettünk családi házat, ahol 
jelenleg is élek fiam családjá-
val. Férjem 2001-ben meghalt.

1989-ben Kiváló Munkáért 
kitüntetést kaptam.

2015-ben, 60 évvel végzésem 
után a szarvasi Gál Ferenc 
Főiskola pedagógiai karától 
gyémánt diplomát kaptam.

Ma is tisztelettel és szeretet-
tel gondolok vissza volt taná-
raimra, akiktől egyenességet, 
becsületet, a gyerekek és min-
den ember tiszteletét tanultam 
– a tantárgyak mellett.

Örömmel gondolok vissza a 
munkában eltöltött évekre, a 
sok élményre, amivel a gyere-
kek megajándékoztak. 

Esténként néha előveszem 
és unokáimmal együtt olva-
som az évek során tőlük és az 
óvodában összegyűjtött „gye-
rekszáj mondásokat”.

Ezek az emlékek mindig 
kellemes perceket szereznek.

Néhány ezek közül: a kará-
csony elmúltával a gyermekek 
azt a feladatot kapták, hogy 
sorolják fel, mit kaptak kará-
csonyra. Az álldogáló Tomit 
megkérdeztem, hogy nálatok 
mi volt a fa alatt? Hokedli! – 
volt a válasz. De a tavasz is tar-
togatott hasonló meglepetést. 
Az óvoda udvarán megláttam 
egy fecskét, amint egy szalma-
szállal a csőrében tovább re-
pült. Rögtön megkérdeztem a 
mellettem álló gyerekeket, va-
jon minek a fecskének a szal-
maszál? Szörpöt akar inni! – 
jött a mosolyt fakasztó válasz.

Kunágotai delegáció Romhányban
 A romhányi képviselő-tes-

tület meghívására kunágotai 
delegáció utazott a nógrádi 
községbe, hogy részt vegyen a 
hagyományosan megrendezett 
szüreti felvonuláson.

Romhány és Kunágota kö-
zött közel egy évtizede alakult 
ki a baráti kapcsolat. A két te-
lepülés között kölcsönösek a 
látogatások. Az összekötő ka-
pocs a Romhányban született 

nemzetközi hírű gyümölcsne-
mesítő, Bereczki Máté, aki 
Kunágotán kezdte el a tudo-
mányos munkáját, és e földben 
lelt örök nyugalomra. A láto-
gatás során a kunágotai képvi-
selő-testület tagjai megkoszo-
rúzták a Bereczki Máté 
szülőhelyén lévő bronz szob-
rot és emléktáblát, valamint 
fejet hajtottak a romhányi Rá-
kóczi emlékmű előtt.

A korabeli felvételen Jutka néni az első óvodai csoportjába járó gyerekek 
körében látható.
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