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Miről döntött a község elöljárósága?
A képviselő-testület 2017 
február közepéig 4 alkalom-
mal ülésezett. A testületi 
ülések legfontosabb témáiról 
Süli Ernő Pál polgármester-
rel beszélgettünk.

– Az év kezdete számos 
megoldásra váró feladatot rótt 
a község vezetésére. Ülésein-
ken foglalkoztunk a háziorvo-
sok beadványaival, valamint a 
háziorvosi ellátásban március 
elsejétől bekövetkező változás-
sal. A képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta a 2017. 
március elsejével induló köz-
foglalkoztatási tervezetet is. E 
szerint folytatná a település a 
helyi sajátosságokra épülő és a 
mezőgazdasági programokat. 
Az időközben a munkaügyi 
szervekkel megtörtént egyez-
tetés alapján indítanánk a 
helyi közutak karbantartására 

vonatkozó további programot 
is. A támogatásokról február 
hónapban döntenek. Kedvező 
bírálat esetén több mint 200 
fő közfoglalkoztatására nyílik 
ismét lehetőségünk – mondta 
a polgármester.

Örömmel közölte azt a tényt 
is, hogy a képviselő-testület 
által meghirdetett családsegí-
tői pályázatokról döntés szüle-
tett. Balogh Tibor pitvarosi la-
kos, várhatóan áprilistól kezdi 
meg a munkáját Kunágotán. A 
testület a továbbiakban meg-
tárgyalta és elfogadta a Műve-
lődési ház 2017. évi munkater-
vét. A napközi konyhát érintő 
változásról elmondta, hogy az 
ide vonatkozó jogszabály és 
szervezeti szabályzat alapján a 
Kunágotai Szociális Szolgálta-
tó Központ és Konyha látja el 
az önkormányzat szociális- és 
gyermekétkeztetési feladatait. 

Ennek alapján átdolgozásra 
és módosításra került az in-
tézmény szakmai programja, 
melyet a testület tárgyalt és 
elfogadott.

– Közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatás címén 
településünk 687 ezer forint 
támogatást nyert 200 darab 
szék beszerzésére a művelő-
dési házhoz. 696 ezer forint 
saját forrást téve lesz lehető-
ség március hónapban a több 
mint 25 éves székek cseréjére. 
A meglévő, még használható 
székekből az önkormányzati 
intézmények, épületek igé-
nyeit elégítjük ki. A költség-
vetésünk tárgyalása során, a 
képviselő-testület áttekin-
tette az erre az évre tervezett 
rendezvényeinket, valamint 
döntés született a helyi civil 
szervezetek támogatásáról is. 
A szelektív hulladék gyűjtés 

kérdésköréről is tájékozódott 
a képviselő-testület. Ameny-
nyiben bővebb információval 
tudunk szolgálni a gyűjtőedé-
nyek kihelyezéséről, úgy hala-
déktalanul tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot, – részletezte a 
település vezetője.

Süli Ernő Pál arról is beszá-
molt, hogy a képviselő-tes-
tület, a kereskedelmi törvény 
felhatalmazása alapján, ren-
deletben szabályozta a ven-
déglátó üzletek nyitvatartását, 
illetve a közterületi szeszesital 
fogyasztást. A rendelet értel-
mében csak külön engedéllyel 
tarthatnak nyitva a települé-
sen a vendéglátó üzletek este 
10 óra és reggel 5 óra között. 
Tilos a közterületen történő 
szeszesital fogyasztás. A ren-
delet hatályos szövege a www.
kunagota.hu honlapon megte-
kinthető.

Kéményseprés időpontjai
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2015. évi CCXI. 
törvényben előírt kötelező kéményseprő- ipari 
közszolgáltatást, kémények seprését, ellenőrzését, 
műszaki felülvizsgálatát

Kunágota településen
2017. február 13-tól 2017. április 15-ig

terjedő időpontokban fogjuk végezni.
Kérjük, tegyék lehetővé, hogy dolgozóink az ingat-
lanba be tudjanak jutni annak érdekében, hogy  
a munkát elvégezhessék.
Amennyiben Önnek a fenti időpont nem megfelelő, 
szíveskedjen jelezni az alábbi címen vagy  
telefonszámon:
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 31.
Telefon: 06-68/381-542; 06-70/944-4582

Meghívó jótékonysági bálra
A Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány 
kuratóriuma tisztelettel és szeretettel vár 
minden érdeklődőt a 

2017. március 18-án 18 órakor kezdődő jótékonysági báljára.
Helyszín: Művelődési Ház

Jegyek elővételben 2017. március 10-ig a következő személyeknél 
kaphatóak: Ágostonné Fodor Mária, Kissné Nagy Éva, Nádházi 
Erzsébet, Központi Iskola gazdasági irodája – Jambrich Etelka,  
Varjú Ildikó

Jegy ára vacsorával: felnőtt: 1800 Ft, gyermek: 900 Ft 

A báli műsor 2017. március 17-én 17 órai kezdettel a támogatójeggyel is 
megtekinthető. Támogatójegy ára: 500 Ft.

Tisztelettel kérjük, amennyiben lehetősége engedi, tombolatárggyal 
vagy egyéb felajánlással támogassa rendezvényünket. (A tombolatár-
gyakat a Művelődési Házban Gábor László, az Általános Iskolában 
Jambrich Etelka gyűjti.)

Tisztelettel és köszönettel: A Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány 
kuratóriuma és a gyerekek

A változtatás jogát fenntartjuk!
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Változás a háziorvosi ellátásban
Dr. Gyurkó-Rigler Magda 
háziorvos kérelmére a kép-
viselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy az önkormány-
zattal fennálló feladatellátási 
szerződését 2017. február 28. 
napjával, közös megegyezés-
sel, megszüntessék.

A doktornő Mezőkovács-

házán dolgozik háziorvosként 
március elsejétől – tudtuk meg 
Süli Ernő Pál polgármestertől.

– A kunágotai I. számú kör-
zet betegeit továbbra is ellátja 
helyettesítőként. Március else-
jétől, hétfőtől péntekig 11 és 
14 óra között lesz háziorvosi 
rendelése a Rákóczi utca 65. 

szám alatti rendelőben. Az 
I. számú háziorvosi szolgálat 
körzeti asszisztensei március 
elsejétől önkormányzati al-
kalmazásban állnak, változat-
lan munkavégzési hellyel és 
munkakörrel. További válto-
zás, hogy dr. Képíró Zsuzsan-
na háziorvosunk értékesítésre 

meghirdette a háziorvosi pra-
xist. Amennyiben a II. számú 
háziorvosi szolgálatnál ehhez 
kapcsolódó változás lesz, ar-
ról haladéktalanul tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot. Jelenleg 
itt a beteg ellátás formájában 
és idejében nincs változás – 
hangsúlyozta a polgármester.

Felnőttoktatás a Művelődési Házban
A Művelődési Ház ebben az 
évben a közművelődési fel-
adatai ellátása mellett szín-
teret biztosít a felnőttoktatás 
számára is.

Az intézmény egyik termé-
ben január 19-e óta, OKJ-s 
képzés keretén belül, állat-
gondozó tanfolyam zajlik. A 
hallgatók napi hat órában sa-
játíthatják el a korszerű állat-
tenyésztés alapelveit. A május 
végéig tartó tanfolyamon az 
elméleti és gyakorlati anyagot 
felsőfokú, szakirányú végzett-
séggel rendelkező oktatók 
tartják. A gyakorlati ismeretek 

megszerzésére az önkormány-
zati telephelyek kiváló lehető-
séget biztosítanak.

Az oktatáson résztvevőkkel 
beszélgetve többen is hiá-
nyolják a számukra piacképe-
sebb szakmák oktatását. Rácz 
György elmondta, hogy szíve-
sen vesznek részt a program-
ban, de egy targoncavezető, 
vagy egy kisgépkezelői vég-
zettséggel gyorsabban találná-
nak munkát. Arra a kérdésre, 
hogy mit várnak ettől a tan-
folyamtól, Samu Márk annyit 
válaszolt, hogy biztos munkát 
és tisztességes megélhetést.

A Kovács Tüzépen folyamatos a tüzelőanyag ellátás
Az Álmos utcai Tüzép meleg 

irodájából nem is tűnik olyan 
barátságtalannak a februá-
ri hideg idő. A tavaszra még 
várni kell, amelynek fényes 
bizonyítéka a gyorsan lee-
reszkedő köd. Egy fiatal férfi 
jelenik meg a pénztárnál. Az 
arcán némi szemérmességgel 
százforintosokat vesz elő a 
zsebéből, hogy kifizesse azt az 
egy zsák szenet, amit az imént 
szedett fel. Szén pedig bőven 
van a telepen, mondja Kovács 
László, a telep tulajdonosa.

– Igény szerint bárki, bár-
mit vehet. Tudunk adni jó 
minőségű kazánszenet, kály-
hába való barnaszenet, de van 
brikettünk is. Aprított fával 
szintén jól el vagyunk látva. 
A tél folyamán, néhány napot 
leszámítva, zökkenőmentes 
volt a tüzelőanyag ellátásunk. 

Mindig volt szén és fa, még a 
legnagyobb hidegben is. 

Arra a kérdésre, hogy nagy-
ságrendben mennyivel több 
tüzelő fogyott el a tavalyi év-
hez képest, meglepő választ 
adott Kovács Lászlóné.

– Semennyivel! Sőt! A tar-
tós hideg ellenére is, talán ke-
vesebb fogyott az idén, mint 
tavaly. Jellemzően 2–5 mázsa 
fát viszünk ki a vevőknek. 
Szénből még ennél is rosszabb 
a helyzet. Az emberek szegé-

nyek, igyekeznek spórolni és 
összehúzódnak. Sokan mond-
ják, hogy csak egy-egy helyi-
séget fűtenek. A vásárlóink 
közül a szenet legtöbben zsák-
ba szedve, kerékpáron tolják 
haza. Vennének ők többet is, 
de nincs rá pénzük. Szomorú 
példa volt erre annak az idős 
embernek az esete, aki csíkos 
táskában tett a mérlegre né-
hány kiló szenet.

Beszélgetésünk alatt a tu-
lajdonos – aki egyben rakodó 
munkás és fuvaros is – meg-
pakolta a teherautót. Öt má-
zsa fát visz a Mátyás utcába, 
mondja a felesége. A hóvirá-
gok már néhol megjelentek a 
kiskertekben, de a télnek saj-
nos még nincs vége.

Félő, hogy az az öt mázsa fa 
nem tart ki tavaszig, még az is 
lehet, hogy áprilisig fűteni kell.
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Tudnivalók a helyi adókkal kapcsolatban
A helyi adókkal kapcsola-
tos időszerű tudnivalókról 
kérdeztük Boldog Zoltánné 
jegyző asszonyt.

– Kunágota község önkor-
mányzata 2016-tól új helyi 
adónemet vagy települési adót 
nem vezetett be. A magán-
személyek kommunális adója 
változatlan. Beépített telek 
után évente 14.000 forint, be-
építetlen telek esetében pedig 
7.000 forint. Az adót évente 
két részletben lehet befizetni. 
Az első félévit március 15-ig, a 
második félévi részletet pedig 
szeptember 15-ig lehet pót-
lékmentesen rendezni.

A helyi iparűzési adó mér-
téke a nettó árbevétel 2 %-a. 

Az iparűzési adó alanyai (vál-
lalkozások, vállalkozók, ős-
termelők) minden év május 
31-ig benyújtott bevallásuk 
alapján kötelesek az előző évi 
iparűzési adó elszámolásukat 
megtenni. Fizetési kötelezett-
ségüknek szintén március 15-
ig és szeptember 15-ig tudnak 
eleget tenni. Újdonság, hogy 
a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően a hivatal nem küld 
adómegállapítási határozatot 
évente, mondta Boldog Zol-
tánné.

A gépjárműadó előírása ha-
tározattal történik. Újabb ha-
tározat meghozatalára csak 
abban az esetben kerül sor, 
ha az adó mértéke változik. 

A földbérbeadásból származó 
jövedelem utáni adó megfize-
tésére mentessége van a föld-
tulajdonosnak, amennyiben 5 
évnél hosszabb időre történt 
a bérbeadás. A jegyző asszony 
azonban felhívta a figyelmet 
egy kevésbé ismert szabályo-
zásra is.

Amennyiben bármely okból 
5 évnél rövidebb ideig tart a 
szerződés, az adófizetési köte-
lezettség az eltelt időre vonat-
kozóan feléled, tehát bevallási 
és adófizetési kötelezettsége 
keletkezik a bérbeadónak.

Jó tudni azt is, hogy az előző 
év(ek) valamennyi adónemre 
vonatkozó meg nem fizetett 
adótartozásai hátraléknak mi-

nősülnek. Az adóhátralékok 
behajtása iránt külön felszólí-
tás nélkül intézkedik a hivatal.

Boldog Zoltánné szerint 
a kunágotai adómorálra jel-
lemző az önkéntesség. A tel-
jesítések további ösztönzése 
érdekében az önkormányzat 
képviselő-testületének dön-
tése értelmében 2017 évtől 
kezdődően minden év novem-
berében települési támogatást 
igényelhet az a helyi lakos, aki 
a település területén beveze-
tett adóit hátralékmentesen, 
időben befizeti és nincs egyéb 
fizetési elmaradása. A támoga-
tás összege a mindenkori éves 
kommunális adó mértékének 
50 %-a.

Az ellenőröknek is ízlett az ebéd
Az önkormányzat napközis 
konyháját az elmúlt időszak-
ban többször is felkeresték a 
különböző szakhatóságok.

A Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal el-
lenőrei december elején az 
újtelepi óvodában tesztelték a 
szakácsok munkáját. Az óvoda 
tálalókonyhájában mintavéte-
lezésre került sor, majd az el-
lenőrök alaposan megvizsgál-
ták a kicsiknek kiadagolt déli 
ebédet.

Az ellenőrzés külső szemre-
vételezéssel kezdődik. Megné-
zik azt is rugalmas-e a tészta, 
puha-e a hús, mennyire híg a 
leves. Ezek összessége alapján 
kapjuk meg a menü minősíté-
sét. A konyhán dolgozók lel-
kiismeretes és precíz munka-
végzéséről árulkodik, az a tény, 
hogy a NÉBIH honlapján is 
látható ellenőrzési adatlapon 
a kérdéses ebéd az átlag feletti 
minősítést kapta.

Az élelmezésvezető büszke 

arra, hogy a konyhán dolgo-
zók egy emberként állnak a 
mindennapi kihívásokhoz. 
Nagyon fontosnak tartja azt, 
hogy a szakácstól a konyhalá-
nyig mindenkinek egyformán 
fontos a feladata. Mint mond-
ta, ez csapatmunka. Sikeresen 
dolgozni pedig csak egy jó 
hangulatú munkahelyen, jó 
hangulatú, mosolygós munka-
társakkal lehet, hangsúlyozta 
– a mindig jókedvű – Gábor 
Zoltánné.

Hagyományos községi programok 2017-ben
Községi közösségi rendezvé-

nyeink közül az első a közelgő 
március 15-i megemlékezés. Az 
ünnepi műsort a Bereczki Máté 
Általános Iskola tanulói adják a 
művelődési házban 2017. márci-
us 14-én, kedden 11 órai kezdet-
tel. A műsor után a szokásos ko-
szorúzásra kerül majd sor a 
községháza előtt. Ugyancsak ek-
kor kerül leleplezésre a Cor-
vus-Kora Róbert képzőművész 
által készített 1956-os emléktáb-
la is.

Március 18-án, szombaton este 
lesz a hagyományos jótékonysá-
gi bál. A Kunágotai Gyermeke-

kért Közalapítvány kuratóriuma 
ezúton is szeretettel invitál min-
den kedves érdeklődőt a bálra és 
az azt megelőző nyilvános főpró-
bára, amelynek a Művelődési 
Ház ad otthont.

Április 30-án, este ismét sor ke-
rül a fáklyás felvonulásra, majd 
másnap a hagyományos majá-
lisra.

A nyarat a Szent Iván éji tűzug-
rás köszönti.

A falunapi rendezvényünk 
időpontja augusztus 5. szombat 
és 6. vasárnap, míg a kunágotai 
lovasnap augusztus második va-
sárnapjára van kitűzve.

Tél van! Hideg tél!
És mi a jó ebben? – kérdez-

hetnék sokan.
Például, lehet hógolyózni, 

csúszkálni. De igazán az, hogy 
lehet korcsolyázni. 2017. ja-
nuár 12-én az iskolánkból egy 
busznyi lelkes gyerek és 3 pe-
dagógus indult Békéscsabára a 
jégpályára. A fiúk és a lányok 
ügyesen siklottak a jégen, bár 
volt esés bőven. De ez nem 
számított, a nem mindenna-
pi sport izgalma elfeledtette 
az apró fájdalmakat. A hide-
get sem érezte a pályán senki, 

az enni és inni vágyók pedig 
örültek a melegedőnek. A 2 
óra hossza minden percének 
emlékét őrzik a fotók és jó pár 
napig őrizték a kék-zöld foltok 
(de ezeket senki nem látja). A 
gyerekek büszkén számoltak 
be élményeikről osztálytársa-
iknak, mellékelve a sok-sok 
szelfit. Nagyon jól éreztük 
magunkat, bízunk benne, hogy 
lesz még lehetőségünk máskor 
is ellátogatnia jégpályára.
Gál Ilona, Jarabek Krisztina és 
Kőszegi Józsefné

Óvodai beíratás
Beíratás a lakókörzetnek 
megfelelő óvodában:
Rákóczi utcai Óvoda, 2017. 
április 3 – 7-ig, 8 – 10 óráig.
Árpád utcai Óvoda, 2017. áp-
rilis 3 – 7 - ig, 10 – 12 óráig.
Kérjük a szülőket, hozzák ma-
gukkal a gyermek:
–  születési anyakönyvi kivona-

tát,
– TAJ kártyáját,
– lakcímkártyáját,
–  gyermekvédelmi támogatás 

igazolását.
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Régi hírek régi újságokból
Tisztviselő bál. Kun-Ágo-
tán a tisztviselők igen sikerült 
táncmulatságot rendeztek. 
Reggelig táncoltak. A négye-
seket mintegy 30–40 pár jár-
ta. Ott voltak: Budiáts Ilonka 
(Kevermesről), Ignátz nővérek, 
Kristóffy Matild (B.-Csabá-
ról), Kozics Mariska (Békés-
ről), Koktusz Mariska (Me-
gyésről), Lászlóffy Mariska, 
Molnár Irma, Mátéffy Piroska 
(Battonyáról), Nagel Erzsike 
és Mariska, Szántó Lujza és 
Józsa (Gyuláról), Szabó Lujza, 
Szombathelyi Ilonka és Er-
zsike (Kovácsházáról), Singer 
Emma, Springer Berta, Un-
ger Ilonka, Valkovszky Rózsi 
(Almásról), b. Wasmer Amália 
és Hajnalka (Dombegyházá-
ról), Zakariás Irma k. a.(Ku-
nágotáról) ; továbbá Budiáts 
Istvánné, Buchwald Józsefné, 
Buczurka Józsefné, Gál Sán-
dorné, ifj. Gál Ferencné, Grosz 
Edéné, Kovács Jenőné, Kuthy 
Elekné, Molnár Istvánné, Ná-
gel Vilmosné, Pap Józsefné, 
Szombathelyi Józsefné, Szil-
ágyi Dezsőné, özv. Zakariásné 
asszonyok, sat. Fővárosi Lapok. 
1884. február 2.
Ritka nemes cselekedet. Fél-
hivatalosan jelentik a követke-
zőket: Csanádmegyében sokat 
beszélnek arról a ritka nemes 
cselekedetről, amelyet Szilágyi 
Gyula kunágotai földbirtokos 
munkásaival és cselédeivel 
szemben gyakorol. Évről-évre 
arató és jutalmazó ünnepélye-
ket rendez munkásai és cselé-
dei részére és a régebb idő óta 
szolgáló cselédeit bő kezűen 
jutalmazza. A napokban is 
egyik 42 év óta alkalmazott 
gépészét és egy 40 év óta szol-
gáló kocsisát teljes illetmé-
nyekkel nyugdíjazta, illetve 
mindkettőjük részére kiutalja 
az egész fizetésüket, a munka 
alól azonban fölmentette őket. 
Népszava 1912. február 18.
Elfogtak egy betyárbandát. 
Csanádmegye keleti részében 

a román megszállás alatt rém-
regénybe illő betyárvilág ural-
kodott. Egy elvetemült fegy-
veres banda tagjai tartották 
örökös rettegésben a járások 
gazdáit, uraságait. Behatol-
tak a tanyákra, majorokba és 
éktelen lövöldözéssel, gyúj-
togatással, veréssel, kínzással 
halálra rémítve mindenkit, 
fosztották ki áldozataikat. 
Előfordult olyan eset, mikor 
formális fegyverharcra került 
a sor a rablók és az udvarhá-
zak emberei között. A banda 
garázdálkodása a román meg-
szállás egész ideje alatt tartott. 
A román csendőrségnek és 
katonaságnak is tekintélyes 
része, volt a gaztettekben. A 
tízhónapos betyárvilágnak a 
románok kitakarodása vetett 
végett. Csendőreink rövid pár 
hét alatt a legapróbb részlete-
kig kiderítették az eseteket és 
a tizenegy rabló közül hetet 
sikerült elfogniok. A banda 
tagjai Battonya környéki föld-
mívesek voltak, kiknek vezére 
Nagy Imre 26 éves battonyai 
lakos volt. A vezér »segéd-
tisztje« Mozár Manó, egy hat 
nyelven perfektül beszélő bat-
tonyai ember. Nagy és Mozár 
az elfogatást megneszelve, 
Aradra szöktek. A vallatások 
során a következő rablásokat 
ismerték be az elfogott rablók: 
1919. június 26-án Vásárhelyi 
László kunágotai földbirtokos 
tanyájára állítottak be. Az is-
pánt felzörgetve, felhányták az 
irodát s onnan 3150 koronát 
elvittek és kényszerítették az 
ispánt, hogy vezesse fel őket a 
kastélyba. A kastélyban fegy-
veres fenyegetéssel 19.009 ko-
ronát kitevő szivart és dohány 
neműt szedtek össze. Ugyan-
ebben a hónapban Jakabffy 
Zoltán kunágotai pusztájáról 
21.100 koronát vittek el. Ok-
tóber 15-én Gonda Ferenc 
kunágotai malomtulajdonos-
hoz állítottak be s a tizennégy 
bekormozott arcú rabló részé-

re fejenkint 500 koronát köve-
teltek. Az alkudozás közben 
Gonda leánya kezéből kitép-
tek egy 21.300 koronát tar-
talmazó dobozt s a megrémült 
embereket fenyegetve, eltá-
voztak. November 28-án Vaj-
da Zsigmond kunágotai birto-
kosnál jelentek meg. Csordás 
József intézőt kényszerítették, 
hogy a pénzszekrény tartal-
mát, 10.000 koronát, adja át. 
Az intéző lakását felforgatva, 
9000 korona értékű ruhane-
műt szedtek össze, a kastélyból 
pedig öt vég szövetet és 24.000 
korona értékű ingóságot vittek 
el. 1920. február 12-én éjjel 
Jakabffy Béláné majorjában a 
gazdát véresre verve a kastély-
ból 20.000 koronát raboltak el. 
Február 21-én Nágel Vilmos 
kunágotai birtokos lakását fel-
gyújtva, Nágelt mellbe szúrták 
és 5000 koronát elraboltak. 
Március 4-én újra ellátogattak 
a Nágel kastélyba, ahol aznap 
este nagy vendégség volt. A 
kastélyt körülfogták s éktelen 
lövöldözések között beha-
tolva, a vendégek összes pén-
zét és ékszertárgyait elvitték. 
Báró Urbán Péter földbirtokos 
tanyájáról a cselédség fegy-
vertűzzel űzte el a rablókat, 
kik a tiszti lak felgyújtása és 
20.000 korona elrablása után 
menekülni voltak kénytele-
nek. Itt 213.920 korona kárt 
okoztak. Március 27-ikén éj-
szaka 11 órától hajnali 2 óráig 
négy jómódú gazdát raboltak 
ki. Fekete Balázst, Sztán Gá-
bort, Pósa Józsefet, özv. Kajári 
Györgynét, akiktől 60.000 ko-
ronát szedtek el. Dombegy-
házán is több helyen raboltak 
nagy összegeket. A csendőrség 
ez ügyben folytatja még a nyo-
mozást. Az Est 1920.
Fácánvadászat. Urban Péter 
kunágota-pusztai birtokán 
fácánvadászat volt, amelyre 
Horthy Miklós kormányzó is 
leutazott feleségével együtt. 
Ezen a gazdag zsákmányú 

fácánvadászaton megjelentek 
még: Fáy László és felesége, 
báró Urbán Gáspár és felesége, 
báró Urbán Pál, Horthy István, 
gróf Keglewich Györgyné, 
zombori Rónay Imre, Purghly 
Emil, Melczer László, Urbán 
Iván és felesége stb. Színházi 
élet 1923.
Lótolvajlás. Csillagos hom-
lokú lovat lopott az egyik ku-
nágotai tanyáról Csungár Pál 
lókupec-cigány. A ló homlo-
kát befestette és hamis járatle-
véllel a tompai vásáron eladta. 
A bajai törvényszék háromévi 
fegyházra ítélte a lókupec-ci-
gányt. Magyarország 1937. 
február 26. péntek.
Apróhirdetés. Ki tud róla, 
hogy Csomós László őrveze-
tő, aki született 1917. év aug. 
5-én, Kunágotán (anyja neve 
Korpa Piroska) tényleg meg-
halt-e Hódmezővásárhelyen 
1944. szept. 30-án, amint azt 
a hivatalos értesítés közli? Ha 
igen, mi volt hősi halálának 
közvetlenül oka? Értesítést kér 
atyja, Csomós Lajos áll. tanító, 
Kunágota. Friss Újság 1948. 
február 22. vasárnap.

Felhívás
A Kunágotai Gyermekekért 
Közalapítvány kuratóriuma a 
támogatók szíves tudomására 
hozza, hogy az elmúlt évben a 
személyi jövedelemadó 1%-
ából

291.697 Ft gyűlt össze.

Ezt az összeget óvodásaink, ta-
nulóink színházlátogatására, 
kirándulására stb. fordítottuk.

Kérjük, hogy adója 1 %-ának 
felajánlásával ez évben is se-
gítse alapítványunkat.

Adószámunk: 18380170-1-04

Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani támogatóinknak.


