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105 éves a község 208 közfoglalkoztatott
legidősebb lakosa

Varga Jánosné Piros Matild
március 11-én ünnepelte a
105. születésnapját. Matild
néni 1912. március 11-én
született.
Varga Jánossal 1934-ben kötött házasságot, amely közel
hatvan évig, a férj 1992-ben
bekövetkezett haláláig tartott.

Öt gyermekük közül már csak
Boriska és Magdus szeretetét
élvezheti az idős matróna. A
több generációs család tagjai büszkék arra, hogy Matild
néniről csak dicsérő szavakat
lehet hallani. Templomba járó,
segítőkész emberként ismerik,
aki nyílt és őszinte jellemével
példát adhat a jelenkor fiatalságának. Az életét végig kísérték a történelem viharai. Átélte a háborút, megtapasztalta a
nélkülözést, látta a „padlássöprést”, de mindvégig családanya
és ember maradt!
A község nevében ehhez az
életúthoz gratulált Süli Ernő
polgármester és Boldog Zoltánné jegyző. A virágok mellett az asztalon már ott fogadta
a látogatókat az ünnepi torta,
amelyen a következő évszám
állt: 105
Isten éltesse Matild nénit!

Március elsejével elindult
az újabb közfoglalkoztatási
program, amely három programelemből tevődik össze és
208 fő foglalkoztatását biztosítja.
– Terveink között szerepel
a mezőgazdasági program
keretében, a Kossuth utca és
a Liget utca végén található,
önkormányzati tulajdonban
lévő 7 darab belterületi portára tervezett telephely kiépítése. A tárolónak nevezett
építmény 360 négyzetméteres
területen épülne meg. A 2017es gazdasági évben 4 hektár
görögdinnyét, 4 hektár cirkot
termelünk. A szennyvíztelep
környékén a már meglévő 12
darab fóliasátor mellé, még
plusz 3 fóliasátort kívánunk
felépíteni. Ezekben sárgadinnyét és pritaminpaprikát
fogunk nevelni – monda Süli
Ernő.
A napközi konyha kertjében
egy fűthető palántanevelő is
elkészült. A korábbiakhoz ha-

sonlóan paradicsom, paprika,
uborka, káposzta, karfiol, borsó, sárgarépa és petrezselyem
termesztését tervezzük, amely
kiegészül 3 hektár területnyi
csemegekukoricával. Az állattartást a továbbiakban is
folytatjuk. Mangalica sertéshízlalásra szerződésünk van,
40 darabra éves szinten. Juhállományunk a százas istállóban
jelenleg 119 darab – sorolta a
polgármester.
A helyi sajátosságokra épülő programban több ingatlan
felújítása van napirenden. A
Rákóczi u. 3. szám alatti épület felújítása, a könyvtár külső
homlokzat vakolása, valamint
a napközi konyha udvarán
lévő épületből zöldség előkészítő kialakítása.
Ebben a programban szerepel a Rákóczi utca átjáróinak
javítása, a törött járdalapok
felszedése, majd annak pótlása
helyi betonozással. A betonelemek gyártása ebben az évben
is folytatódik.

Jótékonysági bál a gyermekek javára
Március 18-án, szombaton a Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány jótékonysági bált rendezett a
művelődési házban. A zsúfolásig
megtelt nagyteremben több mint
120 vendég foglalt helyet a megterített asztaloknál. A vacsorát megelőzően 15 produkcióban, mintegy 200
óvodás és iskolás gyermek mutatta
meg tehetségét és szorgalmát. A
csillogó szemű fellépőket nagy tapssal jutalmazták a jelenlévők. Kifejezetten látványos volt a keringősök
műsora, de minden csoport kiérdemelte az elismerést. A fellépések sorát egy extra műsor zárta, a pedagógusok táncprodukciója.
Sipos Erika tanárnő – aki a keringőt is betanította – elmondta, hogy a
koreográfiát már hetek óta gyakorolták. A tánc alapötletét Kovács Ka-

rola adta. A legnagyobb gondot a Travolta szerepét a Grease főhőse- belépőjegyes főpróba volt – nagyon
férfi főszereplő kiválasztása okozta, ként. A műsorszám sikerét egyéb- sok önkéntes munkával és felajánhiszen az önként jelentkezők sorban ként mi sem bizonyítja jobban, mint lással járt.
– A kollégák és a gyermekek felkészülése mellett külön köszönetemet
fejezem ki a szülőknek, akik süteménnyel látták el a vendégeket és a
szereplőket mindkét este. A szakácsok ismét remekeltek. A tálalás és a
vacsora minden igényt kielégített.
Minden tombola tárgyat felajánlónak hálásan köszönjük az adományaikat. Kiemelt köszönet jár Bíró
Mónika, az Egri Bt, Gyöngyösi Károly,
a Kovács Tüzép, valamint Multyán
Lajosné és a Pálma cukrászda nagylelkű felajánlásáért.
A rendezvényekből befolyt összegvisszaléptek. Ezek után győzött a a vastaps és az ismétlés.
gyöngéd női erőszak és – akár tetAz alapítvány elnöke Nádházi Er- ből a gyermekek kirándulásait és
szik, akár nem – közfelkiáltással Ka- zsébet tanítónő kiemelte azt, hogy a kulturális programjait támogatja
tona László tanár úr alakíthatta John kétestés rendezvény – pénteken este majd az alapítvány.
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Emléktábla 1956 hőseinek

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére Magyarország
kormánya a Magyar Szabadság Évének nyilvánította az
emlékévet.

Kunágota község képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tisztelegve az előző generációknak és példát állítva
következő nemzedék számára
emléktáblát készíttet ’56 emlékére. A márványtábla avatására március 14-én került sor.
– Itt Kunágotán úgy gondoltuk, hogy szeretnénk emlékezni történelmünk e jeles
eseményére is, ahogyan régen
is emlegették, az ’56-os esemé-

nyekre. Ma ’56 arra figyelmeztet bennünket, hogy az igazságért és a szabadságért küzdött
harcokban nem lehet elbukni.
Ha több évtized múltán is, de
végső soron az igazak győznek, így gondoskodik róluk a
történelem. Ez az emléktábla
emlékeztessen bennünket arra,
hogy nemcsak fegyverropogásban és harcban fontos az
igazság keresése és a szabadság
– emelte ki Süli Ernő polgár-

mester az ünnepi beszédében.
A Corvus-Kora Róbert által
készített emléktáblát a leleplezését követően Főtisztelendő
Blás Sándor római katolikus
plébános és Nagytiszteletű
Feketéné Fülep Anett református lelkész áldotta meg.
Az ünnepséget egy örök érvényű mondattal zárta a település vezetője. Nem félünk a
holnaptól, mert látjuk a tegnapot és szeretjük a mát.

Kiállítás a könyvtárban

2017. február 22. és március
2. között egy vándorkiállításnak adott otthont a községi
könyvtár.
A fotótárlat címe, Magyarország Nemzeti Parkjai – Növényvilág. A kiállítási anyag
Magyarország, főként a keleti országrész növényvilágába
adott bepillantást. A délkelet
alföldi Körös-Maros Nemzeti
Park területén készültek a fotók.
A képekhez rövid leírást
közölt a készítő, amiben a
növény botanikai jelentőségéről és a készítés helyéről ad
információkat. 13 nagy terü-

leten, számtalan virág és fa. A
Dévaványai-Ecsegi puszták, a
Bélmegyeri Fáspuszta, a Tompapusztai löszgyep, a Nagytatársánc, Kardoskút, Csorvás,
Szarvas. Egy-egy kis szigete a
magyarországi botanikai sokszínűségnek. Itt virít a sulyom,
tündérfátyol, réti őszirózsa,
macskahere, erdélyi hérics és
a tőzike. De itt fényképalany
a gyönyörű kocsányos tölgy is.
A harminchét kiállított képből harmincegyet dr. Jakab
Gusztáv tanár készített. Szerepeltek még Tóth Tamás, Marik Pál, Deli Tamás és Farkas
Sándor képe is.

A kéthetes időszak alatt, a
felnőttek és a gyermekek is
nagy számban jelentek meg. A
felnőttek egyénileg, a gyermekek inkább csoportos látogatáson vettek részt. A könyvtár
foglalkozást szervezett, amit
Nagy Ágnes könyvtáros vezetett. A gyermekek régi tankönyvből olvastak fel részletet, a Körös-Maros Nemzeti
Parkról.
A kiállított anyagról fejtörő keresztrejtvényt lehetett
kitölteni. A vállalkozó kedvű
fiatalok védett állatok kirakó
képeit rakhatták össze. Túzok,
daru, földi kutya, vidra, kis

lile, kis lilik, dobozi pikkelyes
csiga, nagy sziki bagolylepke
képeit rakták össze az ügyes
kezű gyerekek. Az állatokról
rövid leírások voltak mellékelve. A szöveget a gyerekek a
sikeres állatkép kirakása után
felolvasták.
A kiállítás virágképeinek végig nézése, valamint a játékos
foglalkozás, nagy sikert aratott. A könyvtár vendégkönyvébe bevezettük a kiállítást.
A résztvevőknek katalógussal
kedveskedtünk.
Nagyon ízléses, színvonalas
tárlatot láthattunk – mondta
Nagy Ágnes könyvtáros.

Megemlékezés a márciusi forradalomról
Március 14-én színvonalas
műsorral emlékeztek meg a
Bereczki Máté Általános Iskola tanulói az 1848-as forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról. A tavaszi ünnep
egyben Kunágota újratelepítésének is az évfordulója, hiszen
173 évvel ezelőtt, 1844 márciusában foglalták el a dohánykertészek a számukra kijelölt
kincstári földeket. Ugyancsak
ezen a tavaszon fogtak hozzá
a házaik és a majdani falujuk
felépítéséhez.
A Művelődési Ház ’48-as
enteriőrt megelevenítő színpadán az alsó tagozatosok részéről a két negyedikes osztály

Móra Ferenc: Kuckó király
című meséjének dramatizált
változatát adta elő. A színvo-

igazi lelkesedéssel mutatták
be, hogy miként veszejtette a
Tisza fagyos vizébe Kasza Pal-

nalas darabot Tóth Kornélia
és Széll Izabella osztályfőnökök tanították be. A korhű
jelmezbe öltözött kisdiákok

kó – vagy ahogyan csak hívták,
a Kuckó Király – a falut megtámadó németeket.
Az irodalmi műsort a két

hetedikes osztály prezentálta.
Halász Edit és Tóthné Molnár Erzsébet osztályfőnökök
diákjai a forradalmi hevületbe
vitték el a nézőt. A látványos,
zenés időutazásban feltűnt Petőfi és Szendrey Júlia alakja,
megelevenedett a Pilvax kávéház, valamint elhangzottak a
forradalom örök érvényű követelései. Az előadást színesítő
verbunkot Jarabek Krisztina
tanárnő néptáncosai mutatták
be.
Az iskola tanulóinak ünnepi
műsorát követően a résztvevők
megkoszorúzták a Községháza falán elhelyezett Millenniumi emléktáblát.
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Bűnmegelőző előadássorozat
A Szociális Szolgáltató Központ és Konyha Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálata
nevében Gáborné Dohar
Edit családsegítő 2017. évben 4 alkalommal szervez
bűnmegelőző előadást elsősorban a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjai számára.
– A prevenciós program lényege, hogy a mai világunkban
a gyermekeket veszélyeztető
tényezőket felismerve megelőzzük a potenciális veszélyforrásokat, illetve a már
fennálló veszélyhelyzetet meg-

szüntessük – fogalmazott a
családsegítő.
A fiatalkorú bűnözésről

Susánszki Zsolt alezredes, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság hivatásos állományú
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tagja tartott előadást február
15-én az intézményben. Április 26-án a fiatalok áldozattá
válásának veszélyeiről, május
17-én pedig a dizájner drogokról hallhatnak majd tájékoztatást az érdeklődők.
Gáborné Dohar Edit tervei
között szerepel még egy olyan
életvezetési előadássorozat is,
amely katalizátorként működik a gyermekek, szülők és a
pedagógusok között. Ennek
az előadássorozatnak a szervezése jelenleg folyamatban van,
tudtuk meg az ötletgazdától.

Díszpolgárától búcsúzik a község
Kunágota
község
képviselő-testülete
2000-ben
megalkotott rendelete alapján 2001-ben adományozott díszpolgári címet Szabó
Nándornak, a Kunágotáért, a
közösségért tett önzetlen szolgálatainak elismeréséül.
Szabó Nándor 1928-ban
született Borossebesen. Szüleivel később Eleken laktak.
A kunágotai Tóth Margittal
1951-ben kötöttek házasságot.
A család Eleken telepedett le,
itt született három gyermekük

is. 1958-ban költöztek Kunágotára.
Szabó Nándor előbb pénzintézetnél, majd a gazdasági
szférában dolgozott. Főkönyvelőként a korabeli kunágotai Bercsényi Tsz-ben, majd a
Mezőkovácsházi ÁFÉSZ-nél
szerzett megbecsülést és elismerést pontos, precíz munkájával.
A nyugdíjas éveket is aktívan töltötte, részt vett a község
közéletében.
A helyi római katolikus egy-

Laptop és jelző
karkötő az időseknek
A Segítő Kezek Alapítvány
egy pályázati forrásnak köszönhetően 5 fő helyi közfoglalkoztatásával szociális
tevékenységet végez Kunágotán.
A projekt célja, hogy minden
65 év feletti lakost felkeresve nyilatkoztatják őket arról,
hogy részt kívánnak-e venni
egy szociális programban.
A program keretében laptopok, illetve speciális karperecek kerülnek kiosztásra. A
digitális karperecek többek
között vérnyomást mérnek. A

feldolgozott adatokat óránként továbbítják a medgyesegyházi jelzőrendszer központjába.
A kísérleti program 4 településen indult, amelyet az alapítvány tovább szeretne bővíteni.

fotó: Internet

házközség tagjaként, világi
elnökeként több évtizeden keresztül tevékenykedett.
Az önkormányzatok megalakulása óta több cikluson
keresztül folyamatosan tagja
és aktív közreműködője volt a
helyi önkormányzat pénzügyi
bizottságának.
Tagja és segítője volt a Helyi
Választási Bizottságnak több
cikluson keresztül.
Nagy kedvvel és szenvedél�lyel kertészkedett. Szívesen
adott a falubelieknek ültetni

való hársfát, gyümölcsfát.
Egyszer azt mondta a korai
fajta igen finom termésű kis
ültetni való fát átadva: ha van
Pándy meggy, akkor ez meg
lehet „Nándi” meggy.
Szabó Nándor Kossuth utcai
otthonában halt meg, felesége
és családja körében 2017. március 20-án. Kívánságára hamvasztani fogják.
Szabó Nándor élete és
munkássága példaként állhat
mindannyiunk előtt. Emlékét
kegyelettel őrizzük.

Beiratkozás az általános iskolába
A beiratkozás időpontjai:
» 2017. április 20. (csütörtök), 8:00 és 19:00 óra között
» 2017. április 21. (péntek), 8:00 és 19:00 óra között
Beiratkozás helye: Bereczki Máté Általános Iskola, 5746 Kunágota, Rákóczi utca 11. (központi épület)

Vandalizmus a községi sportpályán
Az elmúlt időszakban sajnos megszaporodtak a vandál rongálások a községi sportpályán. Régebben is előfordultak kisebb károkozások, de jelenleg ott tartunk, hogy a frissen elkészült eszközöket teszik tönkre az illetéktelen behatolók – jelezte lapunknak
Papp János sportvezető.
– Letépik a zsindelyt a kispad tetőzetéről, tönkreteszik a mellékhelyiségeken az ajtókat és még sorolhatnám a károkat. A beígért
térfigyelő kamerák felszerelése bizonyos fokú védelmet fog jelenteni, de addig is arra kérjük a sportszerető közönséget és a falu
lakosságát, hogy közös értékeinket óvjuk meg. Ha valaki károkozást tapasztal, azt jelentse a hatóságok felé.
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Régi hírek régi újságokból

 Aradon „Bandi pap” egy
„Macsvánszky, a híres haramia”
című új színművét választotta
jutalomjátékára. Fővárosi Lap
1872. március.
 Tűz pusztított Kunágotán (Csanád) Jakabffy Zoltán földbirtokos tanyáján. A
30.000 koronára becsült kár
megtérül. Népszava 1913.
március 29.
 A háború halottai. 144.
számú lajstrom. Bódi Imre,
101. gye. 2. század. Népszava
1915. március 30.
 316. számú lajstrom. Megyeri András, 101. gye. 3. száz.
Kunágota, 1888. Népszava
1916. március 5.
 Az első fecske. A Budapesti Hírlap szerkesztőségébe ma
rózsaszínű postautalvánnyal
20 pengő érkezett Kunágotáról. Szarka Samu nyugalmazott községi jegyző küldte a
Nemzeti Színház régi helyén
való felépítésére. Mint írja,
azért siet adománya elkül-

désével, mert fél, hogy a sok
tanácskozás miatt, ami minden állami ügyet meg szokott
születése előtt öregíteni, talán
meg se éri az építés megkezdését és kéri, hogy az összeget
takarékpénztárban helyezzük
el, hogy majd kamatostul fordíthassuk a nemes célra annak
idején.
Szarka Samu nemes lelkesedésre valló adományát hálásan
nyugtázzuk s mondanunk sem
kell, hogy rendelkezéséhez híven fogjuk azt kezelni. 1928.
március 28.
 Apróhirdetés. Vidéki szorgalmas leány ajánlkozik mindenesnek. Ádám Juliska. Friss
Újság 1929. március 19. kedd.
 Tűz Kunágotán és Rábagyarmaton.
Kunágotán
kigyulladt Grünfeld Sándor
férfiruha- és bőrkereskedő
üzlete. A tűz továbbterjedése
következtében meggyulladt
és részben leégett Grünfeld
Simonné és Volwovits Adolf
háza. Pesti Hírlap 1931. március 31. kedd.

 A belvizek pusztításai az
Alföldön. Bárczay János árvízvédelmi kormánybiztos és kísérete megtekintette Csanád,
Békés vármegye, valamint a
Szeged környéki belvizek által
sújtott területeket. Kunágotán,
ahol a belvizek 191 házat döntöttek össze, 250 házból kilakoltatták a lakosokat. Kunágota és Dombiratos között az
út víz alatt van. Ezek a vizek
a román határon jönnek át…
Pesti Hírlap 1942. március 20.
 Apróhirdetés. Kunágota
központjában
beköltözhető magánház eladó. Ronyecz,
Kunágota. Posta mellett. Békés
Megyei Népújság 1958. Március 6.
(Olvasói levél) Étkezhetnek-e a napköziben? Nevelőink 1953 óta az iskola napközi
otthonában étkeztek. Falun az
étkezés megoldása nehézségekbe ütközik, ezért ez nagy
segítség volt nevelőinknek. A
kedvezményt a járási tanács
1961. február 15-től megvonta
tőlünk. A döntést azzal indokolták, hogy közben a helyi

földműves szövetkezet étkezdét nyitott a községben. Javasolták; ezen túl ott étkezzünk.
Nevelőink beosztása különböző, s a váltások miatt is
nehézségekbe ütközik vendéglőben étkezni. Ezen kívül
megszoktuk és megszerettük
a napközi konyháját, nem
szívesen válnánk meg tőle.
Méltánytalannak tartjuk ezt
az intézkedést. Szeretnénk,
ha megváltoztatnák a rendelkezést. A napi 4,50 forintos
étkezési hozzájáruláson kívül
minden nevelő havi 20 forint
kiszolgálási díjat is fizetett.
Pető Istvánné nevelő.
(Szerkesztői válasz.) Kunágota. A kunágotai pedagógusok panaszát a Békés megyei
Tanács művelődésügyi osztálya megvizsgálta, s a kérést
jogosnak tartja. Közölték velünk, hogy a járási tanács határozatának megváltoztatása
folyamatban van. Teljesítik
az iskola pedagógusainak kívánságát, továbbra is lehetővé
teszik, hogy a napköziben étkezzenek. Népszabadság 1961.
március 2. csütörtök.

A Kunágota és Dombiratos közötti utat víz borította
el. Pesti Hírlap 1942. március 20.

Kunágotán a belvizek 191 házat döntöttek össze, 250
házból kilakoltatták a lakosokat. Pesti Hírlap 1942.
március 20.

Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Gábor László. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

