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Időben megkapta mindenki
a szociális tüzelőt

A zord idő ellenére a szociális tüzelő kiszállítása folyamatos volt az elmúlt időszakban.
Az önkormányzat dolgozói
740 ingatlanba juttatták el az
igényelt barnaszenet. 127 szociálisan rászorult kérelmező

kapott 4 mázsa szenet, míg
613 lakott ingatlanba jutott
2 mázsa szén egyéb elbírálás
alapján. A nagy mennyiségű
tüzelőanyag zökkenőmentes
kiszállítását 5 jármű segítségével 3 brigád végezte el.
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Mályvavirággal
a méhnyakrák ellen
A Mályvavirág Alapítvány
idén ősszel is országos programot hirdetett a méhnyakrák megelőzése érdekében.
Ez a betegség sajnos a fiatalokat is veszélyezteti. A 45
éven aluli nők körében ez a
második leggyakoribb rák.
Magyarországon minden évben több mint 1000 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot,
és közel 400 édesanyát, feleséget, nőt veszítünk el miatta.
Ők többnyire 35-65 év közöttiek, akit a családja köréből
szakít ki a betegség
A XI. januári európai méhnyakrák megelőzési hét programjaihoz csatlakozott a helyi Bereczki Máté általános
iskola és a Művelődési Ház
is. A kampány szimbóluma a

Az Alföldvíz Zrt. rendkívüli közleménye

A fagyás után a kiolvadás okoz gondot
Az elmúlt hét rendkívüli hideg időjárása után hirtelen
érkezett meg az olvadás.
Az Alföldvíz Zrt. vízkitermeléssel foglalkozó szakemberei az elmúlt napokban
olyan szintű vízfelhasználást
tapasztaltak, amely meghaladta a legmelegebb nyári napok
fogyasztását.
Az indokolatlanul magas
vízfogyasztás oka feltételezhetően abból adódik, hogy a nem
mindennapi rendszerességgel használt ingatlanokban a
korábban elfagyott vízmérők,
vízvezetékek kiolvadtak és
folyik belőlük a víz. Érdemes
tudni, hogy egy fél centis repedésen naponta 32 m3, havonta
1000 m3 víz is elfolyhat.
Az Alföldvíz Zrt. fokozottan

felhívja a felhasználók figyelmét, arra hogy a kedvezőtlen
időjárási viszonyok ellenére
ellenőrizzék le a hétvégi házakat, nyaralókat, a nem használt

ingatlanokat, hogy nem szenvedtek-e károkat a fagyos időben. A szolgáltató kéri, hogy
ezen ingatlanok szomszédsá-
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gában élők is figyeljenek, oda,
hogy környezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást.
Az elfagyott vízmérők,
vízvezetékek az olvadás után
rendkívül komoly károkat képesek okozni az ingatlanon,
továbbá az elfolyt vízmennyiség is komoly kiadásokat jelent
a tulajdonosoknak.
Fontos tudni, hogy az elfagyás, majd a kiolvadás miatt
felmerülő költségek a fogyasztót terhelik.
Aki a vízmérőjénél vagy a
vízvezetékén elfagyást, illetve
az olvadás hatására vízelfolyást észlel, kérjük jelezze az
Alföldvíz ingyenesen hívható
műszaki hibabejelentőjén, a
80/922-333-as
telefonszámon.

mályvavirág. E téma jegyében
rajzpályázatot hirdetett az iskolában Halász Edit tanárnő, a program ötletgazdája. A
beérkezett pályamunkákat a
Gazdagné Gál Margit, Gyöngyösi Károly és Süli Ernő alkotta zsűri fogja elbírálni. A
rajzok ezt követően kiállításra
kerülnek a Művelődési Ház
előterében. A díjazásra a január 24-én délután 15.30 órakor
kezdődő művészeti napon kerül majd sor. A diákok táncbemutatókkal várják a szülőket,
akik a műsor után megismerkedhetnek a szűrések és
a prevenció fontosságával. A
szervezők tisztelettel várnak
minden érdeklődőt a rendezvényre, amely közös táncházzal zárul.

A béres legény
Az általános iskola tanulói rendszeres látogatói a Helytörténeti
Gyűjteménynek. A pedagógusok a
tanrendjükhöz igazítva szívesen
elhozzák a nebulókat egy-egy
rendkívüli tanórára. Így volt ez a
közelmúltban is, amikor az ötödikesek vehették birtokba a kiállítótermeket.
Ismét megbizonyosodtak arról,
hogy az őskorban a Kunágotát körülvevő magaslatokon élő emberek obszidián kése felveszi a versenyt a mai legkeményebb acéllal.
Kézbe vehették a Mátyás király
idejében használatos fizető eszközt, a dénárt is. A néprajzi tárgyak
között a korabeli viseletek voltak a
legnépszerűbbek. Az önkénteseink széles mosoly és nagy taps kíséretében öltöztek át a korabeli
ruhákba.
A modern világ ötödikeseiből
így lett néhány perc alatt a régi korok fiatal béres legénykéje és libapásztor leánykája. S ugye, akkor
még mesének is beillett volna a
mobiltelefon és az internet.

2

Kunágota Község időszaki kiadványa

2017. január 20.

V. évfolyam, 1. szám

Véradók köszöntése

December 14-én a korábbi
évekhez hasonlóan a Véradók
Napja alkalmából köszöntötték az önkéntes véradókat a
jubileumi véradásuk alkalmából.
A képviselő-testületi ülésen
a szervezet helyi önkéntesein
kívül megjelent a Vöröskereszt területei vezetője is. Merényiné Szentmiklósi Etelka
elismerését fejezte ki azért az
önzetlen segítségért, amellyel
a donorok ebben az évben is
hozzájárultak a biztonságos
vérellátáshoz. A szervezet
helyi vezetője, Kis Lászlóné

kiemelte, hogy a véradók adománya, valamint a szervezők
munkája olyan nagy értékű
önkéntes cselekedet, amely
pótolhatatlan a betegek gyógyításában. A véradás önkéntes, önzetlen segítségnyújtás,
amit nem lehet elégszer megköszönni. Mint mondta, szerencsére sokan vannak ebben a
faluban is, akik köszönetet sem
várva, évente több alkalommal
adják az életmentő vért. Ők elismerés nélkül is átérzik, hogy
egész évben mindig szükség
van rájuk.
Kis Lászlóné hangsúlyozta,

hogy a képviselő-testület
minden évben anyagilag is támogatja a Vöröskereszt helyi
alapszervezetét. A véradások
lebonyolításához a helyszínt
térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat. Az Idősek
Klubjában évente négy alkalommal kerül sor ilyen rendezvényre, amelyen rendszeresen 50–60 véradó vesz részt. A
szervezet vezetője köszönetét
fejezte ki az egyik legaktívabb
önkéntes, Dudaszegné Bíró
Ágotának, aki a háttérmunkákban is oroszlánrészt vállal.
Ezt követően a véradóknak

Süli Ernő polgármester emléklapot és ajándékcsomagot
adott át.
10-szeres véradók: Balogh Ferenc, Pócsik Ferencné
20-szoros véradók: Gyenes
András, Nyegota Róbert, Pócsik József
30-szoros véradó: Balog János
40-szeres véradók: Prágainé
Zsótér Andrea
50-szeres véradók: Bíró József,
Major László
60-szoros véradók: Búza Lajos,
Balla László, Kovács Lajosné
80-szoros véradó: Lieblein
Imre

Karácsonyi ünnepség az iskolában

Ebben a tanévben az alsó tagozatosok karácsonyi műsorával az elsősök és a negyedikesek készültek.
Már az ünnepség előtt egy
hónappal, izgalommal telve
szervezkedtek, hiszen a karácsony az év legszebb, legmeghittebb ünnepe. Nagyon
lelkesen tanulták a verseket,
dalokat, mesét és táncot, mert
minden családtagot, pedagógust, önkormányzati dolgozót
meghívtak, s igazi ünnepi hangulatot szerettek volna a megjelentek szívébe varázsolni.
Az előadás 2016. december
20-án, 9 órai kezdettel került
megrendezésre. A nézőtér teljesen megtelt, ami igen ösztönzőleg hatott a kis szereplőkre. A köszöntő szöveg után

az első osztályosok versekkel
és látványos hópihe tánccal
nyitották meg a műsort. Ezután következett a négy gyertya
története, majd pedig Harold
Scheel-Sibylle Jung: Karácsony az állatokkal című meséje. A darabot szép díszletek
között, jelmezekbe öltözve,
ügyesen adták elő a legkisebbek. A negyedik osztályosok
rénszarvas tánca nagyon jó
hangulatot teremtett, s még a
közönség soraiban ülő gyerekek is énekelték az ismert dalt.
A szereplők közös énekléssel,
gyertyával a kezükben zárták
a színvonalas műsort. A csoportokat Dohor Magdolna és
Varjú Ildikó osztályfőnökök
tanították be.
A felső tagozatosok előadá-

sát december 21-én délelőtt
láthatták a diákok és a szülők.
Tejes Imréné ötödikesei látványos előadásban mutatták be
a ravasz Egérkirály ármánykodásait a Diótörő című musicalmesében. Jelmezekben,
díszletekben itt sem volt hiány.
A klasszikus mese zenés, modern feldolgozását nagy tapssal fogadta a lelkes közönség.
Sípos Erika osztálya a négy
gyertya történetét mutatta be.
A karácsonyi versek után egy
angyaltánc következett. Sajnos a szereplők közül az egyik
kislány lebetegedett, de az
ötödikesek ettől sem rettentek
meg. Az osztályfőnök tanárnő
angyalszárnyat öltött és együtt
táncolt a diákjaival, megmentve ezzel a koreográfiát.
Záró számként a már hagyományosnak számító keringő
bemutatója következett. A

báli ruhás kisasszonyok és az
elegáns fiatalurak megjelenését hangos taps jutalmazta.
A keringőjükkel lenyűgözték
a közönséget. A táncospárok
felkészítését ebben az esetben
is Sípos Erika tanárnő végezte.
A műsor után a tanulók kézműves foglalkozáson vettek
részt, ahol karácsonyi díszeket
készítettek. Mindkét napon
sor került egy feldíszített karácsonyfa kisorsolására, amelyet
szülői segítséggel vihetett haza
a szerencsés nyertes. Nagy
örömet okozott a gyermekeknek az önkormányzat által felajánlott ajándékcsomag kiosztása is. Az iskola vezetése és a
műsorokért felelős pedagógusok ezúton is hálásan köszönik
a szülők lelkiismeretes segítségét, a szereplők szorgalmas
munkáját, valamint az önkormányzat anyagi támogatását.
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A hidegben sem pihennek
A községben jelenleg közel
háromszáz
közfoglalkoztatott látja el a napi feladatokat. A járási startmunka
mintaprogramok közül a mezőgazdasági programelem és
a helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatási programban dolgozók feladata sokrétű.
A növénytermesztők
A fóliasátrakban termesztett
utolsó növényi kultúra, a karalábé felszedése után, az itt dolgozók azonnal hozzáláttak a
sátrak kitakarításához, majd a
növényházak téliesítése következett. Az itt dolgozók rövidesen megkezdik a sátrak előkészítését a következő idényre.
Az állattenyésztők
Az idősebbek számára csak

100-as istállóként ismert sertéstelepen az önkormányzat
mangalica állománya van elhelyezve. A több mint százhúsz darabos állományban
18 tenyészkoca található. A
telepen négy brigád dolgozik
felváltva. Ott jártunkkor éppen az almozással foglalkozott
Lisztóczki András és Adok
Zoltán. A csontig hatoló északi szélben Bandi a telep másik
felében lévő rackák felé int.
Nézd csak!- mondja. Olyan
szorosan állnak egymás mellett, hogy még egy szalmaszálat sem lehetne közéjük tenni.
Ők is fáznak. Messziről csak
egy gubancos labdának tűnik a
125 cifra szarvú juh. A nézelődő nem is sejti, hogy e meleg
kupacban ott rejtőzik 17 darab
tavalyi születésű bárányka is.

A kőművesek
Az önkormányzat udvarán
építkezés zajlik. A kőműves
brigád korszerű tárolóépületet
készít. A hideg itt sem kíméli a
munkásokat, főleg azokat, akik
a magasban a betonkoszorút
készítik. A falak és a födém
már készen áll, nemsokára az
ácsmunka következik.
Az asztalosok
Az asztalos műhelyben Búza
Lajos, Gál Ferenc és Nagy
Csaba a piactérre készítenek
10 darab mobil pavilont. A két
méter hosszú, piros zsindel�lyel fedett pavilonokból már
néhány készen áll. Búza Lajos
szerint érdemes lesz őket majd
a betonhoz rögzíteni, mert
amilyen mutatós, még „lába
kel”. A késztermékek között
látható még néhány szép polc
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is, amit a hivatal egyik irodájába készítettek a mesterek.
Leleményességüket
dicséri,
hogy a szociális szénnel érkezett raklapok fedőlapjaiban is
fantáziát látnak. Nagy Csaba
rögtön rácsapott a vastag rétegelt lemezekre, amelyből már
ott sorakoztak az elkészített
kis székek.
A közterület tisztán tartói
A falu lakói napi szinten találkozhatnak a közterületeket,
járdákat takarító közmunkásokkal. Két brigád végzi el
ezeket a feladatokat. Az ő feladatuk sem könnyű. Tavasztól
őszig ápolják a virágokat, tisztán tartják a járdákat és a parkokat. A belterületek mellett a
temetőben is kiemelt feladatot
kapnak. A tél beálltával a hó
eltakarításában segítenek.

Pásztorjáték a Katolikus templomban
December 24-e éjszakája
különleges nap valamennyi
gyermek életében, de különösen igaz ez azokra, akik részesei lehettek az éjféli mise
előtti pásztorjátéknak.
A titkokkal teli szenteste
fénypontja 23 óra 30-kor érkezett el. 21 gyermek vett részt
a bibliai események felidézésében a 2. osztálytól a 7. osztályig. Az önkéntesek lelkesedésénél csak az izgalmuk volt a
nagyobb. Az előkészületeket,
díszletet, szereposztást, jelmezek elkészítését már november
közepén elkezdtük. Eleinte
csak szombaton délutánonként voltak a próbák, de később az iskolai napközi után 4
órától szorgosan készülődtek
a gyerekek. Fáradhatatlanul

próbát, próbára halmoztunk
a hideg decemberi napokon.
Minden díszletet és nagyon
sok jelmezt a szereplők saját

kereszténység
legnagyobb
ünnepére. A kisdiákok még
december 23-án, a téli szünet napján is azon dolgoztak

kezűleg készítettek el: többek
között koronát, palástot, kincses ládát, tábortüzet, pásztorbotot.
Öröm volt látni, ahogyan
szívvel-lélekkel készülnek a

a templomban, hogy varázslatosabbá tegyék egyházközösségünk tagjainak és a falu
lakóinak az ünnepét. A végeredmény nem volt kétséges!
Az alkalmi színészek nagyon

ügyesen és színvonalasan szerepeltek. Blás Sándor atya meleg szavakkal köszönte meg a
műsort, amely visszavitte őt az
erdélyi gyermekkorát megidéző karácsonyi világba. Színházi élmény volt – mondta,
miközben a szereplő gyerekek
kíváncsi szemekkel nézték a
templom egyik karácsonyfája
alatt sorakozó ajándékcsomagokat.
A műsor után a gyerekek
megkérdezték, hogy én mit
kaptam a Jézuskától? Csak
annyit tudtam mondani, hogy
titeket gyerekek! Ezúton is
köszönöm a szülőknek a támogatását, és azt, hogy engedték a gyermekeiknek, hogy
megtapasztalják az összefogás
erejét! Kaszás Edit tanító néni
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Régi hírek régi újságokból

Rablási kísérlet. A kunágotai
pusztán Jakabffy Tódor urat
dec. 21-én este egy csapat, kocsin érkező rabló ki akarta rabolni, de ő fiával, ispánjával és
cselédjeivel bátran ellenállt s a
rablókat megszalasztván, egyet
el is fogott közülök. Hölgyfutár
1863. január 8-án csütörtök.
Vadászat. Kunágotáról írják,
hogy Weidenfeld Lajos úr ottani birtokán eredményes vadászatot tartottak.
A vadászat reggeli 10 órakor kezdődött egy 500 holdas táblán, melyet 60 hajtó
fogott körtűzbe, hurrogatva,
ijesztgetvén a hófúvások alatt
szunnyadó tapsifüles úrfiakat a vadászkör közepében.
A puffogtatás már az első
mozdulásnál kezdődött, majd
mind sűrűbbé vált, ami a csöndes birodalom torzsavágó gazdáit komikus rémületbe ejté,
összevissza keresve a legkisebb egérutat. Végre a hajtók
a kürtszóra a kör legközepére
térve, megkezdődött a bocskoros nemesek általános menekülése, rohanva a sortűz elé,
s életre-halálra kész vakmerőséggel törtetve ki a vadász
lábai közt. Öt körhajtás du. 4

órára ért véget s 139 nyúl esett
áldozatul. Vadász-lap 1881. január 29.
Nazarénusok tömeges házasságkötése. Kunágotán a már
ezelőtt három héttel jelentkezett 15 nazarénus pár közül
ma 11 pár kötötte meg a házasságot. E házasságkötéseket
nagy érdeklődéssel várták a
faluban s több, mint 200 főre
menő kíváncsi néző a községháza nagytermét zsúfolásig
megtöltve, várta az érdekes
egybekeléseket. A házasságkötést Bajcsy László községi
jegyző és állami anyakönyvvezető végezte s ezt megelőzőleg
az érdekes párokhoz – akik
között 60–70 évesek is voltak
– lelkes, szép beszédet intézett.
Pesti Hírlap 1896. január 2.
Cselédeinek atyja. Egy magyar földesúr nemes cselekedetéről ad hírt tudósítónk.
Ráth János csanádmegyei
nagybirtokos akképpen segítette meg téli szűkes helyzetükben kunágotai, dombiratosi és sziondai uradalmainak
cselédségét, hogy ellátta gyermekeiket téli ruhával. A meleg
ruhába öltöztetett gyermekek
száma mintegy kétszáz. Buda-

pesti Hírlap 1903. január 14.
Új magyar nemes. A király
Vajda Lajos földbirtokos, aradi
lakosnak, valamint törvényes
utódainak, a közgazdaság és
a közművelődés terén szerzett
érdemei elismeréséül, a magyar nemességet «kunágotai»
előnévvel díjmentesen adományozta. Pesti Napló 1904. január 25., hétfő.
Fegyveres útonállók garázdálkodása. Tudósítónk jelenti: Szombatra virradóra Stern
Márton, Csányi Mihály, Stern
Dezső és Stern Juliska magyarbánhegyesi
baromfikereskedők kocsin Kevermesre
mentek a hetipiacra baromfit
vásárolni. Kunágota és Magyarbánhegyes között hat
fegyveres ember útjokat állta
és Stern Mártontól 30.000
koronát, Csányi Mihálytól
pedig 10.000 koronát vettek
el. Csányi Mihályt és Stern
Julist, akik ellenállást kíséreltek meg a rablókkal szemben,
puskaaggyal fejbe verték, majd
a rablott pénzzel továbbálltak.
A csendőrség széleskörű nyomozást indított az útonállók
kézre kerítésére. Kőrösvidék
1922. január 25.

Játékból agyonlőtte öccsét
egy kunágotai kisfiú. Halálos
végű gyermektragédia játszódott le hétfőn délelőtt Kunágota községben. Vincze Péter
és bátyja Vince Kálmán 11 és
12 éves gyermekek hétfőn délelőtt apjuk udvarán játszadoztak. Az idősebb, Kálmán valahogyan előkerítette apjának
Frommer-pisztolyát. Játékból
kisöccsére fogta. A töltött
fegyver elsült a gyermek kezében és a golyó átjárta kisöccsének szívét. A kis Vincze Péter
jajszó nélkül összerogyott és
azonnal meghalt. A vizsgálat
megindult annak kiderítésére,
hogy kit terhel a felelősség a
gyermek halála miatt. Friss
Újság 1932. január 2., kedd.
Házassági hirdetés. Fülöp
Margit és szunericzi Szuly
Elemér január 4-én tartják esküvőjüket a kunágotai plébániatemplomban. Pesti Hírlap
1938. január 1.
Traktorista nők. A kunágotai
gépállomás dolgozói és a falusi
pártszervezet népnevelői egy
nap alatt hat új női dolgozót
toboroztak a gépállomásra traktorosnak. Szabad Nép
1952. január 5., szombat.

Régi filmek, Ovimozi, Iskolamozi, Családi mozi

Filmvetítés a Községi Könyvtárban
A 2016. év legnagyobb eseménye a Községi Könyvtár
életében, a könyvtár felújítását követő átadó ünnepség.
Pályázati forrásból kaptunk
egy filmvetítésre alkalmas
felszerelést. Ezzel a könyvtár
bekapcsolódott a Könyvtár
Mozi országos hálózatába.
Itt, Kunágotán, a könyvtárban kerül sor régi magyar
filmek levetítésére. A filmeket három korosztály részére állítottuk össze. Az ovisok

Ovimoziba, az iskolás korúak
Iskolamoziba a felnőttek pedig Családi moziba járhatnak
majd el. A filmvetítésekre a
gyerekek és szülők szabadidejét figyelembe véve kerül sor:
Ovimozi délelőtti időpontban,
Iskolamozi délutáni időpontban, Családi mozi szombati
napon, délután kerül megrendezésre.
A filmekről tájékoztatást
plakátokon, utcai hirdető táblákon illetve a könyvtárban

adunk. A Családi moziba a
helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Ugyanez igaz
a kisebbek részére tartandó
filmvetítésekre is.
A Könyvtár Mozi szolgáltatását csak beiratkozott olvasók
vehetik igénybe!
A Családi mozi nevet azért
adtuk a felnőtt korosztály számára rendezett filmvetítésnek,
mert vállaljuk, hogy amíg a
felnőttek filmet néznek, addig gyermekeikre felügyelünk

a gyermeksarokban, illetve a
Számítógép teremben. Így a
család tagjai együtt vehetnek
részt a rendezvényen.
A filmvetítések előtt rövid
előadást tartunk majd a filmmel, illetve más ehhez kapcsolódó témával kapcsolatban. A
programnak ez a része nem
filmvetítő vásznon, hanem élő
szóban zajlik majd le.
A műsorokra mindenkit szeretettel várunk.
Nagy Ágnes könyvtáros
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