
Halottak napi koszorúzás

A közelgő halottak napja 
alkalmából koszorút helye-
zett el az önkormányzat kép-
viselő-testületének nevében 
Balázs Istvánné, Boldog Zol-
tánné, Csíkné Cifra Mária és 
Süli Ernő polgármester a köz-
ségi temetőben nyugvó hősök 

sírjainál. A hősökön kívül a  
Kunágota templomait építtet-
tő Bodnár Endre lelkipásztor, 
a pomológus Bereczki Máté 
és a község számára jelentős 
anyagi támogatást hagyatéko-
zó Imre István sírjára is koszo-
rú került. 

Statisztikai felmérés
Boldog Zoltánné jegyző arról tá-

jékoztatta lapunkat, hogy a KSH 
2017. október 2. és december 15. 
között adatfelvételt végez Kunágo-
tán.

A „Miből élünk?” című felmérés a 
háztartások gazdasági helyzetét, 
jövedelmi viszonyait, fogyasztási 
és megtakarítási szokásait, vala-
mint a családok eladósodottságá-
nak mértékét és okait vizsgálja.

Az adatfelvételben az Európai 
Unió 20 tagországa vesz részt, ami 
lehetővé teszi az eredmények nem-
zetközi összehasonlítását. A Ma-
gyarországon felkeresendő 15 ezer 

háztartás kijelölése véletlenszerű 
kiválasztással történt.

 Az érintett lakosok kétféle mó-
don válaszolhatják meg a kérdőí-
vet. Lehetőség van elektronikus 
úton és személyes interjú kereté-
ben válaszolni a kérdésekre.

A KSH az internetes kitöltők kö-
zött összesen 8 darab táblagépet 
sorsol ki, míg a személyes interjút 
választók minden esetben 1000 Ft 
összegű vásárlási utalványt kap-
nak, valamint közöttük összesen 5 
darab táblagépet sorsolnak ki. Az 
adatszolgáltatás önkéntes és név 
nélküli – mondta a jegyző.

A Kormányhivatal ügyfélfogadása
A Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházi Járási Hivatala Kunágotán 
2017. október 26. napjától csütörtöki napokon 

13:00–15:00-ig tart ügyfélfogadást

Idén is lesz búcsúvásár
A búcsúvásár időpontja 2017-ben november 5., vasárnap

Könyvtármozi
Október 30., 15:00 – Isten hozta őrnagy úr!

November 13. , 15:00 – A Pál utcai fiúk
December 11. , 15:00 – A Pendragon legenda

Mindenkit szeretettel várunk!

Aranydiploma
Nádházi Lászlóné Ipolyi 

Mária 1947. március 8-án 
született. Főiskolai tanulmá-
nyait a Szarvasi Óvónőképző 
Intézetben végezte és itt sze-
rezte meg 1967-ben az ok-
leveles óvónői diplomáját. A 
diploma minősítésénél figye-
lemre méltóan ez áll: jeles!

– Még ebben az évben ”67. 
augusztus 16-i hatállyal kine-

veztek Kunágotára, az 1. számú 
Napközi Otthonos Óvodába 
beosztott óvónőnek. Három 
évvel később 1970-ben az óvo-
da vezetője lettem. Az elmúlt 
évtizedek alatt folyamatosan 
részt vettem a különböző kép-
zéseken. Ilyen volt a vezető to-
vábbképző, az egészségnevelés 
elmélete és gyakorlata, a helyi 
óvodai programkészítés, a kü-
lönféle intézményértékeléssel 
és a prevenciós feladatokkal 
összefüggő képzések sorozata 
– részletezte Marika néni.

Az évek alatt több közép- és 
felsőfokú képzésben résztvevő 
diák mentora is volt. Mindig 

arra törekedett, hogy az össze-
gyűjtött tapasztalatait átadja 
és a legjobb tudása szerint se-
gítse a felkészülésüket az óvo-
dai életre.

– Negyvenegy év munkavi-
szony után, 2008-ban nyugdíj-
ba vonultam. Óvodai munkám 
során legfőbb célkitűzésem 
a prevenció volt, valamint a 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek fejlesztése. Fontos volt 
számomra az óvoda jó légkö-
rének megteremtése, valamint 
a fenntartóval és az iskolával 
való szoros kapcsolat – emelte 
ki az óvodapedagógus.

Nádházi Lászlóné az óvodai 
munkája elismeréseként 1984-
ben Miniszteri Dicséretben 
részesült. Nyugdíjas éveit 
is aktívan tölti. Talán sokak 
számára ismert, hogy szemet 
gyönyörködtető rajzaival több 
kiállításon is szerepelt.

Az aranydiplomájához gra-
tulálunk és további alkotó 
munkájához jó egészséget kí-
vánunk! 
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                                      –  iskolásaink élményei Erdélyben
Iskolánk 7. osztályos tanulói 
a Határtalanul pályázat kere-
tében Erdélyben jártak 2017. 
szeptember 21–24. között. 

Az Arany János emlékévhez 
kapcsolódva meglátogattuk 
Nagyszalontán az Arany János 
Múzeumot a Csonka-torony-
ban. Ízelítőt kaptunk Arany 
és Petőfi barátságából a mú-
zeum vezetőjének felvázolá-
sában. Nagyvárad belvárosával 
ismerkedtünk, sajnos az idő 
nem volt kegyes hozzánk, így 
esőben jártuk be a várost. 

A következő állomás a Ki-
rályhágó, a történelmi Erdély 
határa, ahol különleges pano-
ráma köszöntött bennünket.

Bánffyhunyadon gyönyörű 
kalotaszegi terítőkkel díszített 
református templomot csodál-
hattunk. 

Este Magyarfenesen fo-
gyasztottuk el a finom vacso-
rát és ezután mindenki elfog-
lalta a szállását. 

Második nap a parajdi só-
bányába látogattunk és ámul-
doztunk, hogy minden sóból 
van és mennyi minden tele-
pült a barlangba: templom, 
boltok, kalandpark, múzeum, 

játszótér stb. Következő meg-
állóhely Korond, a székely 
kerámiák élő múzeumfaluja. 
Itt egy fazekas műhelyt te-
kinthettünk meg, a gyerekek 

a kerámiakészítés rejtelmeivel 
ismerkedtek. Farkaslakán Ta-
mási Áronra emlékeztünk egy 
verssel, majd megkoszorúztuk 
a sírját. Este későn érkeztünk 
Csíkrákosra, ahol finom va-
csorával vártak bennünket. 

A harmadik nap Gyergyó-
szentmiklóson folytatódott. 
A Szent Anna Otthonban 
töltöttünk egy órát, ismerked-
tünk az otthon lakóival, éle-
tükkel. Mindenkit meghatott 
az itt élő gyermekek sorsa. 

A Tarisznyás Márton Múze-
umban több kiállítást is meg-
néztünk: az egyik a Heren-
di porcelánokat mutatta be, 
ámulva néztük a szebbnél 

szebb alkotásokat; a másikban 
a székelyek életével ismerked-
tünk; a harmadikban egy ás-
ványgyűjteményt csodáltunk 
meg. A múzeum udvarán régi 
épületek, gépek mutatták be 
a székely nép életét. Ebben 
a városban elmentünk az ör-
mény katolikus templomba is, 
ahol érdekes előadást tartott a 
templom plébánosa. Délután a 
Kárpátok legismertebb szur-
dokvölgyében a Békás-szoros-
hoz sétáltunk és ámuldoztunk 

a hatalmas kőfalak közt. Innen 
Erdély egyik torlasztavához, a 
Gyilkos-tóhoz buszoztunk és 
csodáltuk e különleges látvá-
nyosságot.

A negyedik nap hosszú uta-
zással kezdődött, hisz több 
mint 600 km-re voltunk Ku-
nágotától. A déli órákban 
érkeztünk Kolozsvárra, ahol 
első utunk Mátyás király 
szobrához, majd szülőházá-
hoz vezetett. Megtekintettük 
a Szent Mihály templomot. 
Utunk utolsó állomása, Arad 
következett. A város neveze-
tesebb épületeit néztük meg, 
majd a 13 aradi vértanú em-
lékművénél rövid műsorral, 
koszorúzással, mécsesek gyúj-
tásával róttuk le tiszteletünket 
az áldozatok előtt. A késő esti 
órákban értünk Kunágotára.

A gyerekek életre szóló él-
ményekkel gazdagodtak, kö-
szönhetően ennek a pályázat-
nak.

Szeretnénk hagyományt te-
remteni és lehetőségeinkhez 
képest minden évben pályázni, 
hogy évről évre minden 7. osz-
tályos tanuló hasonló kirándu-
láson vehessen részt.

Az Európai Diáksport Napja 
2017. szeptember 29-én – az 

Európai Diáksport Napjához 
csatlakozva – került megren-
dezésre a Bereczki Máté Ál-
talános Iskolában a sportdél-
után. Az Újtelepi iskolában a 
2. osztályosok, a Német isko-
lában az 1. és 3. osztályosok, 
a Központi iskolában a 4–8. 

osztályos tanulók sportoltak.
A versenyek előtt elmarad-

hatatlan volt a tanár-diák kö-
zös bemelegítés zenére, ami 
megalapozta a délután további 
jó hangulatát. 

Az aerobic után az alsó ta-
gozatosok sokféle játékos fel-
adatban mérték össze ügyes-
ségüket, gyorsaságukat. Volt 
kötélhúzás, sorverseny, labda-
pattogtató verseny, de a leg-
jobban a kerékpáros ügyességi 
verseny és a „Szabadulás a lab-
dától” tetszett a gyerekeknek. 
A Központi iskolában lévő 
diákok pedig egy 5 állomásból 
álló sportversenyen vetélked-
tek egymással. A következő 
állomáshelyek voltak: váltófu-
tás, Floorball, sorverseny, ko-

sárlabda büntető dobás és foci 
akadálypálya.

Sportdélutánunkat futással 
zártuk. A 4–8. osztályosok 
lefutották a hagyományos di-
áksport napi futótávot, ami 
ebben az évben 2017 méter 
volt. Ez csaknem 100 tanuló-
nak sikerült. A kisebbek is lel-
kesen és kitartóan teljesítettek 
korosztályuknak megfelelően.

A Sportvetélkedő győzte-
sei jutalomban részesültek. A 
legsportosabb alsósok érmé-
ket kaptak. A felsősök közül 
– nagy küzdelmek után, igen 
szoros versenyben – a 7.a osz-
tály szerezte meg a Sportnap 
Vándor-kupáját. A 2017 mé-
teres futás első 15 helyezettje 
póló jutalomban részesült.

Szociális tüzelő 
igényelhető

A képviselő-testület sikeres pá-
lyázatot nyújtott be szociális tü-
zelő vásárlására. Ennek keretében 
az előző évhez hasonlóan az idén 
is barnakőszenet biztosít az ön-
kormányzat az igénylőknek.

A község állandó lakosai közül 
mindazok, akik vegyes tüzeléssel 
fűtik ingatlanjaikat november 
20-ig nyújthatják be kérelmeiket 
az önkormányzathoz. Az igény-
léshez szükséges dokumentum a 
községházán illetve a szociális 
szolgáltató központban novem-
ber 6-tól vehető át. Egy háztartás 
csak egy jogcímen és egyszer kap-
hat támogatást a tüzelőből.

A képviselő-testület döntésével 
azt szeretné biztosítani, hogy 
minden érintett lakóházba jut-
hasson a szociális tüzelőből – 
hangsúlyozta Kiss Csabáné a szo-
ciális bizottság elnöke.
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Beszámoló a falugyűlésről
Kunágota Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2017. október 18-án délelőtt 
falugyűlést, közmeghallga- 
tást tartott a Művelődési 
házban. 

Süli Ernő polgármester be-
számolt arról, hogy a képvi-
selő-testület 2017-ben eddig 
az időpontig 21 esetben ülé-
sezett, amelyen 8 önkormány-
zati rendelet és 206 határozat 
született. 

A megjelentek tájékozta-
tást kaptak az önkormányzat 
2016-os gazdasági mutatóiról 
is. Az elhangzottak alapján a 
község 2016-ban 825 millió 
191 ezer forint bevétellel gaz-
dálkodott, és 823 millió 854 
ezer forint kiadást teljesített. 
A 2016-os gazdasági évet 105 
millió 248 ezer forint marad-
vánnyal zárta az önkormány-
zat, melynek nagyobb része a 
közfoglalkoztatási programok 
következő évre biztosított 

forrását jelentette. A helyi 
sajátosságokra épülő és a me-
zőgazdasági programok 260 
helyi foglalkoztatását tették 
lehetővé.

Az adóévről a következő 
beszámolót kapták az érdek-
lődők.

2016-ban az alábbi összegű 
adók befizetése történt meg, 
adónemenként:

• Kommunális adó befizetés: 
18.088.931 Ft

• Helyi iparűzési adó befize-
tés: 41.516.755 Ft

• Földbérbeadásból származó 
jövedelem adója: 
328.093 Ft

• Gépjárműadó befizetés: 
9.678.630 Ft

• Gépjárműadó befizetés Ön-
kormányzatnál maradt 40%: 
3.871.454 Ft

• Gépjárműadó befizetés 

Kincstári számlára utalás 
60%: 5.807.176 Ft

• Pótlék befizetések: 
1.254.811 Ft

• Talajterhelési díj: 
1.542.722 Ft

• Összes 2016. évi adó bevétel: 
72.409.942 Ft.

– A mezőgazdásági terme-
lés területén némi kudarc érte 
az önkormányzatot, hiszen az 
esős időjárás nem kedvezett 
a szántóföldi növényeknek. 
Emellett a PILOT programos 
fóliasátras kultúra is hátrányt 
szenvedett. A nehézségek el-
lenére traktort, pótkocsit tud-
tunk vásároltunk, valamint 
elkezdődött egy palántanevelő 
kialakítása is. Az egyéb célú 
fejlesztések tekintetében jó 
évünk volt. A Kossuth utcában 
egy meglévő ingatlant korsze-
rűsítettünk, ahová a rendőrség 
és a polgárőrség költözhetett. 
Az önkormányzat udvarán 

tároló helyiséget építettünk, 
illemhelyiséget alakítottunk 
ki, valamint az asztalos üze-
münkbe gépeket vásároltunk. 
2016-ban a községi könyvtár 
belső része teljes egészében 
megújulhatott egy 2 millió 
671 ezer forintos pályázati 
forrásnak köszönhetően. Az 
Első Világháborús Centenári-
umi Emlékbizottság pályázati 
kiírásán nyert támogatásból 
pedig elkészült az a márvány-
tábla, amely a 209 kunágotai 
hősi halott nevét tartalmazza. 
A közfoglalkoztatási progra-
mot ebben az évben is foly-
tattuk. A Járási startmunka 
mintaprogram 3 programele-
me valósul meg 2017. március 
1. és 2018. február 28. között. 
Jelenleg a Kossuth utcában 
egy 9300 m2 nagyságú telep-
hely kialakítása zajlik, amelyen 
egy 375 m2 alapterületű zöld-
ségválogató épül – részletezte 
Süli Ernő.

„Csapataink harcban állnak”
 A Bereczki Máté általános 
iskola tanulói ünnepi műsor-
ral tisztelegtek az ’56-os már-
tírok emléke előtt.

Az iskola aulájában megtar-
tott műsor jól érzékeltette a 
61 évvel ezelőtt történt drá-
mai eseményeket. A kivetítőn 
megjelentek a szabadságra 
vágyó tömegek mellett a sor-
tüzet leadó orosz tankok, a 
reménykedő civilek mellett 
pedig a bosszúszomjas ávósok 
s végül a 18 évesen kivégzett 
Mansfeld Péter. Hallhattuk 

Nagy Imre kétségbeejtő sza-
vait s láthattuk az olimpián az 
oroszokkal küzdő pólósok em-
berfeletti harcát.

A diákok szavalatai hűen 
tükrözték az elbukott forrada-
lom fájdalmát. A falakon lévő 
dekorációk közül, – amelyeket 
szintén a diákok készítettek 
– nem maradhatott el a mára 
ikonikussá vált címer nélküli 
megszaggatott magyar zászló. 
A műsort Hack Ferenc Mi-
hályné, a táncot Jarabek Krisz-
tina tanárnők tanították be.

Újra kinyílt a Frézia

1994-ben szinte napra pon-
tosan ekkor nyílt meg Kuná-
gotán a Rákóczi u. 29/a szám 
alatti lakóház egykori nappali-
jában a Frézia virágbolt. Nem 
sokkal később már a Bethlen 
utca sarkán működött az üzlet 
egészen 2007-ig. 

– Az öregek tanácsára 
hallgattam, akik azt mond-
ták, hogy „édes gyerekem az 
eszedből élj meg, ne a ke-
zedből”, s elmentem tanulni 
– mondja Kiss Csabáné Nóra 
az üzlet vezetője, aki egyben a 
virágkötője és a beszerzője is 
a kis boltnak. Az évek során 
temetkezési vállalkozóként, 
virágkötőként és családsegítő-
ként 23 évig szolgáltam a falu-

mat, s ezután is ez a célom. A 
jelenlegi üzlet kialakításának 
a gondolata ez év augusztus 
5-én, a Mórahalmi strandon 
pattant ki a fejemből. A fér-
jemnek mondtam, hogy gon-
doljuk át, és amennyiben há-
rom hét alatt ki tudjuk nyitni 
az üzletet, akkor vágjunk bele. 
Sikerült. Családi összefogással 
újra nyitottuk és mindent ott 
folytattunk, ahol egykor kezd-
tünk a szülői háznál – emlék-
szik vissza Nóra.

Az üzletben a vágott és cse-
repes virágok mellett koszorú-
kat és ajándéktárgyakat is le-
het vásárolni. Bárki, bármilyen 
kéréssel fordulhat Nórához, 
aki büszke arra, hogy a helyiek 
mellett visszatérő és elégedett 
vidéki vásárlói is vannak. A 
kereskedői hitvallás pedig csak 
ennyi: ha meg vagy elégedve 
azt mondd el mindenkinek, 
ha panaszod van, csak nekünk 
mondd el!
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Régi hírek régi újságokból
 � A rászedett csángó

Nemrégiben egy Sinczky 
Ádám Ferenc nevű csángó ér-
kezett a fővárosba, de nagyon 
keservesen éldegélt itt s éjsza-
kára egy korcsmában húzta 
meg magát. A korcsma egyik 
vendége megtudván a csán-
gó sanyarú helyzetét, gyűjtést 
indított számára s ennek ered-
ményeképp nemsokára átadott 
neki 8 frt 50 krt. Két csaló 
neszét vette a dolognak, a sze-
gényház közelében rásóztak 
két aranyat, mely nem egyéb 
haszontalan tantusnál, erővel 
rátukmáltak és ezért összes 
pénzét elcsalták tőle. A sze-
gény ember, midőn megtudta 
a dolgot, jelentést tett a rend-
őrségnél, mely a közlött sze-
mély-leírás alapján a napok-
ban két egyént letartóztatott, 
de nem szembesítette őket a 
károsult csángóval, minthogy 
az, időközben Kunágotára 
(Csanád megye) ment, s most 
az ügyet oda fogják áttenni. 
1883. október 10., Budapesti 
Hírlap. (Ebben az időben több 
mint ötven szegény csángó 
érkezik a Jakabffy birtokra, 
mezőgazdasági bérmunkára. 
Az egyik közülük a pórul járt 
Sinczky. A szerk.)

 �  Ajándékok a múzeum-
nak
A nemzeti muzeum éremtára 
újabban ismét több ajándékot 
kapott. Néhai Tamássy József 
kunágotai jegyző hagyatéká-
ból özvegye 36 darab nagyobb 
ezüst pénzt ajánlott föl. 1887. 
október 6., Fővárosi lapok.

 � Házassági hír
Aradról táviratozzák nekünk: 
Rosenberg Sándort, az aradi 
zsidó hitközség liberális szel-
lemű főrabbiját ma Kunágo-
tára hítta Kovács Béla odavaló 
reformátustanító, hogy áldja 
meg egy zsidóleánnyal kötött 
házasságát. Rosenberg főrab-
bi ki is utazott Kunágotára és 

ma, mindjárt a polgári esküvő 
után megáldotta a vegyes párt. 
Hasonló meghívást kapott 
Rosenberg Szegedről is. 1895. 
október 29., Pesti Napló.

 � Báró Urbán Iván gyász-
híre
Aradról táviratozzák nekünk: 
Urbán Iván báró főispán halála 
nemcsak a városban, hanem a 
vármegyében és az országban 
is mindenfelé mély részvétet 
keltett. Az ország minden ré-
széből érkeznek a családhoz, 
a városhoz és a vármegyéhez 
részvétnyilatkozatok. A bel-
ügyminisztérium elnöki osz-
tályának távirata a város fő-
kapitányához érkezett, a ki a 
halál híréről rögtön értesítette 
a családot és a törvényható-
ság főembereit. Az elhunyt-
nak Péter nevű fia és Dálnoki 
Nagy Lajos alispán már vasár-
nap reggel Budapestre utaz-
tak, hogy az előkészületeket 
megtegyék. A holttestet ma, 
hétfőn szállítják Aradra, ahol 
kedden délután három órakor 
a vármegyeházáról fogják elte-
metni. A temetésen a kormány 
is képviselteti magát. 1915. ok-
tóber 12., Budapesti Hírlap. (A 
kunágotai földbirtokos báró 
Urbán Péter apjáról van szó. A 
szerk.)

 � Nászút helyett a fogdába 
vonul az árdrágító vőlegény 
Fiatal kunágotai legény derűs 
árdrágítási bűnperét tárgyal-
ták pénteken. Barát Andrást 
vonták felelősségre, mert igen 
„barátságtalan“ áron mérte az 
ősszel a tengeri kilogrammját. 
Mint kiderült, Barát 28 kiló 
tengerit adott el 35 filléres 
áron, holott akkor a tengeri 
maximális ára 14 fillér volt. 
A tárgyaláson a vádlott töre-
delmesen beismerte az árd-
rágító cselekmény elkövetését, 
mire a bíróság 4 napi fogház-
büntetésre ítélte, azzal, hogy 
annak kitöltését azonnal meg 

kell kezdenie. Az ítéletnek ez a 
kiszabása módfelett meglepte 
a legényt s hosszúra nyúlt kép-
pel kétségbeesve kiáltott fel: 
– Hát akkor mi lesz az eskü-
vőmmel??
A teremben tartózkodók ke-
délyes kérdéseire elmondotta, 
hogy vasárnap lesz az esküvője 
s így akkor azon nem tud részt 
venni Nála nélkül pedig, hogy 
tartsák meg az esküvőt? 
A bíró megnyugtatta, hogy 
tekintettel e halaszthatatlan 
lépésre, halasztást engedélyez. 
A legény mosolygósra derült 
képpel, hálálkodva távozott, 
hogy majdan – a nászút he-
lyett – a fogdába térjen vissza 
lecsücsülni a négy kis napocs-
kát. 1943. október 11., Szabolcsi 
Hírlap .

 � A Magyar Távirati Iroda 
jelenti 
Az Intcrinf közlése szerint a 
magyar és román határvonal 
mentén a magyar és német 
csapatok offenzívája erőtelje-
sen folyamatban van. A ma-
gyar és német csapatok széles 
arcvonalon átvették a kezde-
ményezést. Makó körzetében 
sok helységet visszafoglaltunk. 
Nagyváradtól délre a messze 
elűzött ellenséget bekerítettük. 
Felszámolásuk folyamatban 
van. Az, esős idő azonban erő-
sen korlátozza a mozgó had-
műveleteket. Kunágota hely-
séget visszafoglaltuk. A német 
légierő állandóan hatásosan 
támogatta a magyar és német 
csapatok földi harcait. Igen 
sok ellenséges harci egységet 
megsemmisítettünk. 1944. 
szeptember 30.

 � Az őszi vetést elszabotáló 
kulákokat ítélt el a bíróság
Miklós Mihály kunágotai ku-
lák állt a napokban a battonyai 
járási bíróság előtt, mert két 
hold ősziárpa vetését elsza-
botálta. Hat hónapi börtönre, 
4000 forint pénz-büntetésre 

ítélték. 1951. október 2., szom-
bat, Viharsarok Népe.

 � Sport
Kunágota–Battonya 1:0 (1:0) 
Kunágota, 800 néző, vezette: 
Argyelán. Kunágota: Szilágyi 
– Batke, Debreceni, Pócsik 
– Körösi, Németh – Farkas, 
Karasz, Bedó, Márkus, Saly. 
Battonya: Ludvig – Kopcsák, 
Dobozi, Túri F. – Erdélyi, 
Karsai – Nyemczov, Rohotka, 
Baranyai, Csizmadia, Karsai. 
Nagyiramú mérkőzést játszott 
a két örök rivális. Kunágota 
kapott hamarabb lábra, s a 4. 
' percben megszerzi a vezetést. 
Úgy látszott, hogy gólokkal 
győz Battonya, azonban jól 
védekezett Kunágota, két ti-
zenegyest kihagyott. Góllövő: 
Németh. Jók: Batke, Pócsik, 
Farkas, Saly, illetve Ludvig, 
Dobozi, Baranyai Csizmadia. 
1957. október 31., csütörtök, Bé-
kés Megyei Népújság.

A jószágtartásról
Lakossági észrevétel alapján 

kéri a község elöljárósága 
mindazon ingatlantulajdono-
sokat, akik jószágtartással fog-
lalkoznak, hogy legyenek te-
kintettel a közeli s távoli 
szomszédjaikra.

Nagyon sok kellemetlensé-
get és kárt tudnak okozni az 
elkóborló háziállatok, ba-
romfik, kutyák a konyhaker-
tekben és az ingatlanok kör-
nyékén.

A békés együtt élés megóvá-
sa érdekében kérjük az állat-
tartókat, hogy minden esetben 
szorítkozzanak a telekhatárai-
kon belüli jószágtartásra.
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