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Kunágota Község időszaki kiadványa

Anyák napjára

Az én Édesanyám nagyon jó asszony
– többet tudok róla mondani:
de lehet-e többet mondani valakiről,
mint azt, hogy jó?”
A közelgő anyák napja alkalmából Kunágota község
Képviselő-testülete és Süli Ernő polgármester
Kosztolányi Dezső szavaival kíván jó egészséget
és hosszú életet minden kedves édesanyának!

Új családsegítő
A községi
önkormányzat által
meghirdetett
családsegítő
állást április
elsejétől Balogh Tibor pitvarosi lakos tölti
be. A fiatal szakember 1994.
március 8-án született Makón.
– A középiskolát Békéscsabán, a főiskolát Gyulán, szociálismunkás szakon végeztem
el. A diplomámat 2016. január
31-én szereztem meg. Első
munkahelyem a Csanádpalota
Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál volt, ahol a szakmai
gyakorlatomat is töltöttem. A
korábbi mentoromat helyettesíthettem határozott idejű
munkaszerződéssel egy évig. A
szerződés lejártakor találtam
rá a kunágotai önkormányzat
álláshirdetésére, melyet meg-

pályáztam, és nagyon boldog
voltam, amikor megtudtam,
hogy felvettek. 2017. április
3-án kezdem el itt dolgozni.
A munkatársak nagyon segítőkészek, a beilleszkedéssel
és a munkahelyváltással nem
voltak problémáim – emelte ki
Balogh Tibor.
Azt is megtudtuk, hogy azon
fiatalok közé tartozik, akik
szeretik a vidék nyugalmát.
– Amatőr labdarúgóként
többször is jártam ezen a környéken. Fontosnak tartom az
életemben a sportot. Úgy gondolom, hogy nagy szerepet játszik a fiatalok pszichológiai és
szociális fejlődésében. Jelenleg
a Tótkomlósi Torna Club játékosa vagyok a megyei I. osztályban – mondta a sportos
családsegítő.
A közösségi és szociális
munkájához jó egészséget és
sok sikert kívánunk!

FÁKLYÁS FELVONULÁS
A majális előtti este, április 30-án (vasárnap) fáklyás felvonulás és
tábortűz lesz, fúvószenekar közreműködésével.
Gyülekező és indulás a Géppark elől 19.30 és 20 óra között.
A felvonuláshoz fáklyát a résztvevők hozzanak magukkal.
Felvonulás a gépparktól a tornateremig (Árpád utca 75.) lesz,
20.00. óra és 21.00. között.
A tábortűz mellett zsíros kenyér és tea fogyasztható 22 óráig.
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Majális 2017
Kunágota Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a május
elsején (hétfő), a községi sportpályán megrendezése kerülő Majálisra.

Programajánlat
9.00 Nevezés a hangosító sátornál a kispályás labdarúgó
versenyekre
9.00 Aszfaltrajz verseny
9.00 Kézműves foglalkozás (ajándéktárgyak készítése)
9.30 Kürtőskalács és tea osztás
10.00 Játékos ügyességi és evőversenyek (helyszín: az
ugrálóvár környéke): csokievő verseny, zsákban futás,
medicinlabda dobás, talicskázás, ping-pong labda egyensúlyozás kanálban, dekázóverseny gyerekeknek
10.00 Kispályás labdarúgó mérkőzések kezdete (nevezés
9.30-ig a hangosító sátornál)
10.00 Ingyenes ugráló vár és csúszda gyerekeknek 15
óráig
13.30 Női kézilabda mérkőzések (nevezés 11 óráig a hangosító sátornál)
14.00 A falu legerősebb embere verseny
16.00 Tizenegyes rúgó verseny
16.00 Tombolahúzás
16.30 Szemétszedő verseny
Délelőttől folyamatosan kapható 200.- forintos áron tombola, melynek nyereményei, az anyák napjára tekintettel,
egynyári virágpalánták és cserepes virágok.
A rendezvény ideje alatt a pálya területén a kijelölt
helyszínen bográcsos főzésre van lehetőség, családok, baráti társaságok számára. Az ehhez szükséges
felszerelésről mindenki maga gondoskodik, a főzéshez tűzvédelmi okokból csak gázpalack használható.
A nap folyamán büfé (üdítők, italok, szendvics stb.) kínálatából válogathatnak.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
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Janikovszky Éva emlékkiállítás

2017. április elején a kunágotai könyvtár adott otthont
Janikovszky Éva írónő vándorkiállításának.
Az írónő a 20. századi gyermekirodalom egyik jeles
képviselője. Életútját, hogy,
miként lett a kislányból Kossuth-díjjal kitüntetett írónő,
A Magyar Köztársaság Tiszti
Keresztje méltóan elismert viselője, azt tablókon keresztül
ismerhettük meg. A tablók
közül kimagaslott az a hívogató plakát, amin az írónő ember
nagyságú alakja mosolygott
ránk.
Janikovszky Éva Szegeden
élt. Az alföldi puszta népének

élete ihlette gyermekhőseit és
állattörténeteit. 1926-ban született és 2003-ban halt meg.
77 évet élt, a magyar nép nehéz, küzdelmekkel teli évszázadában, amikor háború háborút követett.
A tablókon nemcsak életrajzi adatok szerepelnek. Megismerhettük könyveinek címlapjait is. Rajzfilmekben és
játékfilmekben dolgozták fel
műveit. Így két legismertebb
műve, a Bertalan és Barnabás rajzfilm és az Égigérő fű
mozifilm korabeli plakátját is
megnézhettük
A kiállítás alkalmával Janikovszky Éva életét bemutató
dokumentumfilmet néztünk
meg az iskolásokkal. A tanítási
órák szűkre szabott idejében
nem volt módunk megnézni
a meséiből készült rajzfilmeket, de azok levetíthetők a
könyvtárban. Minden érdeklődő iskolai és óvodai csoportot szeretettel várunk. Előre
egyeztetett időpontban sor kerülhet a filmek bemutatására.

A kiállításon, a tablókon és a
filmeken kívül, bábok is szerepeltek. Bertalan és Barnabás a
két tacskó kutya életnagyságú
hasonmása, amik egy bábelőadás kutyakölykei voltak. Egy
forgószínpad makett és egy
szobabelső makett is kiállítás-

ra került. A Bertalan és Barnabás bábelőadás eredeti díszleteinek kicsinyített változatait
készítették el.
Tárgyi anyagban is bővelkedett a kiállítás.
A lányok számára minden
korban lenyűgöző eszköz volt
az írógép. Itt most megcsodálhattuk közelről is. Az írónő Mercedes névre hallgató
írógépe bemutatásra került.
Érdekessége, hogy még a szá-

mítógép korszak előtt készült,
és ezen gépelte le kéziratait,
a kiadásra került könyveket.
A táskaírógépre a róla készült
műsorban is megemlékezett.
Két gyermekbábra iskolai pólókat húztak, ezek a Janikovszky Éva Általános Iskola diákjaitól kerültek hozzánk.
A kiállítás részét képezték idegen nyelven megjelent
könyvei. Egy egész könyvtári
asztal tele lett a szebbnél szebb
kiadványokkal. Főként gyermek könyveket írt, de mellette
felnőtt és ifjúsági regényeket
is. Az írónő életútjának elismeréseként több irodalmi díjat vehetett át. Kiállításunkon
ezeket is meg lehetett nézni.
A róla elnevezett díj, a Janikovszky Éva-díj már az idős
írónő képmását viseli.
Életútját bemutató könyve,
több mesekönyve is kölcsönözhető a könyvtárból. Aki
olvasni szeretne Janikovszky
Éváról és Janikovszky Évától,
keresse fel könyvtárunkat.
Nagy Ágnes könyvtáros

Versmondó verseny iskolásoknak
A nagyok dobogósai:
I. Dóczi Orsolya, Császár Hunor
II. Finta Réka, Varga Fanni
III. Fábián Réka, Nagy Letícia, Ónodi Alexandra
A mezőhegyesi területi versenyen 3. osztályos kortól ve-

A „bereczkisek” körében már
hagyomány a költészet napját versmondással ünnepelni.
Idén április 4-én és 7-én
délután töltötték meg a Művelődési Ház nagytermét a
költemények rajongói és tolmácsolói. Először az alsós
tanulók, később a felsősök bizonyították: értik és szeretik a
szép magyar verseket.

A kisebbek versenyében a következő eredmény született:
I. Göböly György, Dóczi József, Fábián Piroska, Fábián
Júlia
II. Tejes Imre, Nyegota Kevin,
Korom Liliána, Szekeres Levente
III. Varga Lili Kitti, Kovács
Miklós, Bodzán Alíz, Bula
Dóra Erzsébet

hetnek részt a gyerekek. A jeles eseményre, amelyet április
11-én rendeztek, ismét elmehettek legjobbjaink. Ezúttal is
büszkék lehettünk valamennyi
versenyzőre, különösen az I.
helyezett Dóczi Orsolyára és
a III. helyezést elért Császár
Hunorra.
Jarabek Krisztina
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Bábszínházi világnap Kistérségi Roma Referens

Immár 6 éve működik településünk általános iskolájában a bábszakkör, melynek
szakmai vezetője Jarabek
Krisztina tanárnő.
– Elsősorban az alsós tanulók látogatják a foglalkozásokat, pedig a nagyobbakat is
szívesen látnánk. Sokféle tevékenységben vehetnek részt a
gyerekek, hisz a bábok elkészítésétől a figurák megszólaltatásán át a díszletek összeállításáig lehet válogatni: ki miben
a legügyesebb – mondta a báb
és a néptánc világában is jártas
szakember.

A jó hangulatú foglalkozásokon a kézügyesség fejlesztésén
kívül a játékos színészi készségek elsajátítása is előtérbe
kerül.
– Egy-egy tanév során mindig adódik olyan alkalom, amikor bemutatkozhatunk. Ilyen
lehetőség a karácsony vagy
farsang, a jótékonysági bál,
vagy a leendő elsősök játékos
foglalkozásai. Ebben az évben
a bábszínházi világnapot egy
kiállítással is megünnepeltük,
amelynek a Művelődési Ház
adott otthont – hangsúlyozta
a tanárnő.

Megye Futás 2017
A Megye Futás március
28-án 9 órakor indult Békéscsaba főteréről. A megye 52 települését érintve
Tóth László futónagykövet
és segítői 12 nap alatt teljesítették az 580 km-es távot.
A Megye Futás azért jött létre
és indult útjára már negyedik
alkalommal, hogy népszerű-

sítse az egészséges életmódot,
a mozgást, és ezen belül a futást.
Kunágota minden évben célállomása volt a sportolónak.
A Bereczki Máté Általános
Iskola tanulóinak egy csoportja végig futott a nagykövetettel
a következő község – Magyarbánhegyes – határáig.

Rádai Imre
vagyok,
a
Mezőkovácsházi
Járási
Hivatal dolgozója, mint
Kistérségi
Roma Referens. A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó települések összes nemzetiségével foglalkozom. Feladatom a
szociálisan hátrányos helyzetű
családok és az őket támogató

programok segítése. Hosszú
ideje folyamatosan mentorálok konkrét családokat.
Állandó kapcsolatban állok
az Önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel, egyesületekkel.
Amennyiben önnek is segítségre, vagy információra lenne
szüksége, forduljon hozzám
bizalommal.
Elérhetőségeim:
E-mail: radaiimi@gmail.com
Tel: 70/333-6841

Versíró édesanya
A napokban költészetnapi
műsort rendezett az általános
iskola. A hagyományos áprilisi
rendezvényre a szervező Jarabek Krisztina egy igazán meglepő vendégelőadóval készült.
A „vendég” nem egy távoli
vidékről érkezett. Ő egy kunágotai négygyermekes anyuka,
akit sokan ismernek a faluban,
azt viszont
csak kevesen
tudják, hogy
régóta verseket ír. A helyi
költő
nem
más,
mint
Bodzánné Major Szilvia.
Verseinek felolvasása közben
elmondta, hogy már gyermekkora óta foglakoztatják a költemények. Mindig is szerette
az irodalmat és az írott szöveg
varázsát. Az első komolyabb
versét – amit tizenévesen írt
– mi is ihlette volna jobban,
mint a szerelem. E hosszan
tartó érzésnek köszönhetően a
legtöbb verse a házasságkötése
előtt született, amit majdani
férjének írt. Azt is megtudtuk,
hogy azóta is ezeket tartja a
legszebb szerelemes verseinek.
– Mint mindenki más én is
az érzelmeimre hagyatkozok.
A pillanat által megtapasztalt
élmények, a pressziók, mind,
mind különböző gondolatokat
váltanak ki belőlem, amelyeket
szavakba és sorokba rendezek. A végeredmény nem más,

mint a vers. Számomra a hétköznapi élet fájó emlékei, vagy
a magamban lévő belső bizonytalanság feldolgozásának
a legjobb eszköze a gondolkodtató, érzelmet kifejező és
átadó írás. Ez motivál és inspirál, s egyben megnyugvást
is ad – fejtette ki az amatőr
költőnő.
Rímekbe öntött gondolataival szívesen megajándékozza
a hozzátartozóit. Így volt ez
akkor is, amikor a nyolcadikból ballagó Niki emlékkönyvébe az Útravaló című versét
írta. Azt is elmondta, hogy a
több tucat költemény közül
talán a legkedvesebb számára az, amelyet már az anyaság
örömeinek megtapasztalása
után a saját édesanyjának írt.
Kettős érzés
Addig a percig csak éreztem.
Addig a percig csak sejtettem.
Addig a percig csak azt hittem,
hogy tudom e kötelék mit jelent.
S mikor az lettem, mi Te vagy
nekem,
abban a percben eszméltem fel.
Anyának lenni – gyermeked lenni:
kimondhatatlan.
Részed vagyok minden pillanatban.
Már tudom, mert sajátom is.
Mi összeköt minket, az törvényen kívüli.
Már tudom, hogy milyen eltéphetetlen.
Egyetlen vagyok és Te is nekem.
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Régi hírek régi újságokból

 Gyászmise Kossuth halálának tiszteletére Kunágotán
f. hó 1-én a ref. templomban
volt gyász-istentisztelet. Szabó
János ref. lelkésznek gyönyörű
imája nagy hatást keltett. A
képviselőtestület Bajcsy László jegyző indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy
Kossuth arcképét megfesteti
a községház tanácsterme számára. 1894. április 5., Pesti
Hírlap.
 Május 1. A kunágotai
munkások is szépen sikerült
májusi tüntetést rendeztek,
mely alkalommal Moravszky
Mátyás elvtárs tartotta az ünnepi beszédet. 1905. május 8.,
Népszava.
 A község pénze. Aradról írják: Csanádmegye egyik
nagyközségének, Kunágotának, szenzációs botránya van.
A legelőbér kezelésével megbízott egyik községi esküdtje,
id. Kotroczó József, több mint
1200 koronát elsikkasztott a
befolyt bérösszegből. A sikkasztástmindez ideig sikerült
lepleznie, úgy hogy arról a
községbíró és a jegyző, akik az
esküdt személyében feltétlenül megbíztak, nem szereztek
tudomást. A sikkasztást egy
váratlan rovancsolás derítette fel, amelyet Csanádmegye
alispánja, a járási főszolgabíró és a számvevő tartottak. A
könnyelmű esküdtet az alispán
azonnal csendőri felügyelet alá
helyezte, a jegyző és a bíró ellen pedig, akik a köteles ellenőrzést elmulasztották, fegyelmi vizsgálatot rendelt el. 1907.
április 20., Népszava.
 Leégett tanya. Makóról
jelentik lapunknak: Özv. Jakabffy Béláné kunágotai pusztáján ismeretlen okból tűz
támadt, amely kedd este óta
szerda délig dühöngött. A tűz
a tanyát teljesen elpusztította.

A gazdasági épületek, pajták,
cselédlakások, gazdasági felszerelések, mintegy 400 darab
sertés, valamint a többi jószágállomány, a faiskola 900.000
darab fával teljesen elpusztult.
A kár több mint 100.000 korona. Számos gazdaságicseléd
mentés közben megsebesült.
1909. április 22., csütörtök, Pesti Hírlap.
 A szigorú papa. Szegedről
jelentik: Szarka János kunágotai községi jegyző Kunágota egyik báltermében olyant
talált mondani, amit a falu
egyik legénye sértőnek talált.
A jegyző szép leányát táncra
kérte egyik udvarlója s mikor a
leány már indulni akart lovagja karján, a szigorú apa rászólt:
– Ilyen fiatalemberrel nem
engedem táncolni a leányomat!
– Miért? – kérdezte meglepődve a fiatalember.
– Az nem tartozik ide –
mondta a jegyző.
A battonyai járásbíróság
előtt azután, ahol a falusi lovag
följelentette a jegyzőt becsületsértésért, megmagyarázta a
vádlott, hogy azért nem engedte a leányát vele táncolni,
mert a fiatalembert kártyázásért elítélték. A fölmentő ítélet
ellen a sértett lovag a szegedi
törvényszékhez föllebbezett,
de ez is kimondta, hogy az
ilyen szóban nincs becsületsértés és jóváhagyta a járásbíróság
fölmentő Ítéletét. 1912. április
20., szombat, Pesti Hírlap.
 Gyászrovat. Fülöp Sándor
igazgató temetése. Fülöp Sándor, a kunágotai elemi iskolák
igazgatója, a csanádmegyei
tanító egyesület elnöke, 50
éves korában elhunyt. Temetése április 6-án ment végbe
Kunágotán nagy részvéttel.
Az elhunyt, nem csak, mint
tanító és igazgató volt kiváló,
de hasznos, értékes közéleti

munkásságával kiérdemelte az
egész vármegye közönségének
tiszteletét. Tagja volt a községi
képviselőtestületnek, a vármegye törvényhatósági bizottságának; községében hitelszö-

vetkezetet alakított, melynek
28 éven át ügyvezető igazgatója volt; ezzel kapcsolatban
cirokgyárat létesített, amely
békében több mint l00 munkást foglalkoztatott; később
gőzmalmot alapított részvénytársasági alapon. Ügyes-bajos dolgában tanácsadója
volt mindenkinek és ez megmagyarázza azt az általános
gyászt, amelyet korai halála
okozott. 1923. április 11., Budapesti Hírlap. (Halála után–
egyedüliként – utcát neveztek
el róla. Az egykori Fülöp Sándor utca később Martinovics
utcára módosult. )
 Justh Gyula leányával felborult a kocsi. Makóról jelentik: Húsvét szombatján, Kunágotán Justh Gyula leánya,
Justh Margit földbirtokosnő
Kinczig Jánosnénak, a szegedi kormány volt földművelési minisztere feleségének
a társaságában a feltámadási
szertartásra hajtatott. A lovak
megbokrosodtak és a hintót
felrántották az út mellett álló
terméskőrakásra. A kocsi felborult és a bennülők kieslek.
Justh Margit egy nagyobb
kődarabnak esett olyan erővel,
hogy fogait kitörte és arcát a
kövek súlyosan összeroncsol-

ták. Kinczig Jánosné súlyos
lábrándulást és komoly belső
sérüléseket szenvedett. Az Est
Péntek, 1925. április 17.
 Egy évi börtönre ítélték
a kunágotai tanyák rémét. (A
„Békés“ munkatársa) Akunágotai és környéki tanyák réme:
Lakatos Béla napszámos most
került a törvényszék elé. Lakatos Béla évek óta lopásból
élt, különböző betörések miatt már hatszor volt büntetve.
Legutóbb februárban került
csendőrkézre. Állandóan fosztogatta a kunágotai tanyákat s
tolvaj-körútja során több száz
pár baromfit lopkodott össze.
Február elején Zsótér Béla
gazdálkodó tanyájába kért
bebocsátást. Munka fejében
teljes ellátást kapott a tanyán.
Egy éjszaka azután szuronnyal
feltörte a kamrát, ahonnan
több kiló szalonnát és egyéb
élelmiszert lopott, az ólból pedig tíz pár baromfit. A bíróság
több tanú kihallgatása után
bűnösnek mondotta ki Lakatost több rendbeli lopás bűntettében s ezért 1 évi börtönre
ítélte. több rendbeli lopás bűntettében s ezért 1 évi börtönre
ítélte. Békés, 1937. április 7.
 Koszorúzás.1957. április
4-én Kunágotán is megkoszorúzták a szovjet hősök emlékművét. Békés Megyei Népújság,
1957. április 11., csütörtök.
 Belvíz. Befejeződött annak
a két és fél kilométer hosszú
új belvízlevezető csatornának
az építése, amelyen Kunágota
mellett a legutóbbi napokban
szinte éjjel-nappal dolgoztak, mert talajvíz fenyegette a
községet. Kunágotán eddig 25
családot költöztettek biztonságos helyre. Az új csatorna
segítségével most elterelhetik
a vizet a lakott területről. Népszabadság, 1971. április 11.,
vasárnap.
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