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A Bereczki Máté Általános Iskolában a ballagási ünnepség 
időpontja: 2017. június 17-én, 8 óra 30 perc.
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Ballagnak az általános iskola nyolcadikosai

A ballagó nyolcadikosoknak!

Útravaló
Ma lecsukom egy percre a szemem, 
és kinyitok egy ajtót félve, ijedten. 

Összeszűkül ott belül, bennem minden 
és a világ megnől hirtelen körülöttem. 

 
Ó, Anya hol vagy? Kérlek maradj még! 
Anya fogd a kezem! Anya mesélj még! 

Kicsi vagyok Anya, kérlek védj meg! 
Anya! Mindjárt megnövök értsd meg! 

Fura táncukat járják az emlékek, 
mosolyt csalnak arcomra, szemembe könnyet. 

A pillanatok, melyek belém égtek, 
a pillanatok, melyekről mások mesélnek.

 
Apa hova megyünk? Apa figyelsz rám? 

Apa megmutatod hogy kell? Szép az új ruhám? 
Apa ültess az öledbe! Vegyél a hátadra! 

Apa, most! Nagy leszek holnapra. 

Kinyitom a szemem, tükörbe nézek. 
Belül még izzanak a néma képek. 

Mind-mind: mi voltam, s mi most vagyok. 
Élettel telve tovább indulok.

Bodzánné Major Szilvia

Hulladékgyűjtés lesz
A kunágotai Bereczki Máté Ál-
talános Iskola és az SZMK 
hulladékgyűjtést (papír, pet- 
palack) szervez.
A gyűjtés időpontja: 2017. jú-
nius 7. (szerda).
Kérjük a lakosságot, hogy a fe-
leslegessé vált papírjaik, pet- 
palackjaik átadásával segítse 
a hulladékgyűjtés sikeres le-
bonyolítását!
Tisztelettel: a szervezők

A fűnyírásról
A képviselő-testület dön-

tése értelmében a korábban 
bevezetett lakossági fűnyírás 
szolgáltatást 2017. évtől az 
önkormányzat már nem tudja 
biztosítani. Süli Ernő polgár-
mester elmondása szerint az 
önkormányzat kapacitása nem 
teszi lehetővé a szolgáltatás 
fenntartását.

 – A technikai és a humán 
erőforrásaink is nagyon leter-

heltek, de ettől függetlenül to-
vábbra is megmarad a legalább 
1 alkalommal történő ingye-
nes fűnyírás, amely az ingatlan 
előtti utcai részre vonatkozik. 
További fűnyírást a lakosság 
részére a falurendezvényeket 
figyelembe véve, az időjárás és 
az önkormányzati lehetőségek 
függvényében próbálunk biz-
tosítani – emelte ki a polgár-
mester.
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Teltház az idősek bentlakásos otthonában
A kunágotai emberek között 

sokszor csak tsz-irodaként 
emlegetett épületben egykor 
egymásnak adták a kilincset 
a háztájit intéző gazdák és a 
munkájukat végző dolgozók. 
A zajos életet mára felváltot-
ták az épületben lakó idős em-
berek csendes hétköznapjai és 
a családias, meghitt ünnepei. 

Az idő kerekét az intézmény 
egyik ügyvezetőjével, Balázs 
Katalinnal forgatjuk vissza.

 – Édesapám, Balázs Zoltán 
az ezredforduló környékén ál-
modta meg azt a vágyat, hogy 
egy önálló idősek otthonát 
hozzon létre a faluban. Látta 
azt, amint a községben egy-
re több idős maradt egyedül. 
A családok sokszor szétsza-
kadtak, a gyerekek messzire 
kerültek a faluból s egyben a 
szüleiktől is. A megváltozott 
társadalmi helyzet magával 
hozta az elöregedő és sokszor 
magányos, idős emberekről 
való gondoskodás szükségét. 
Édesapám úgy gondolta, hogy 
a hiányzó szeretetet és a testi, 
lelki gondoskodást egy csalá-
dias környezetben lehet legin-

kább megteremteni – mondta 
a beszélgetésünk alatt is az 
édesapja kezét fogó egészség-
ügyi szakember. A bentlakásos 
otthont alapító Balázs Zoltán 
a megromlott egészségi álla-

pota miatt a bentlakók közös-
ségét gyarapítja. Így nem csak 
a folyamatos egészségügyi el-
látást, hanem a lánya egész na-
pos közelségét is maga mellett 
tudhatja.

Az álmok később valóra vál-
tak. 2006-ban családi vállalko-

zásként indult el a Kunágotai 
Fény és Árnyék Nonprofit Kft. 
A korábbi tsz-központ átalakí-
tott szobáiban 10 fő bentlaká-
sával kezdődött az intézmény 
élete. Ez a létszám a fejleszté-

seknek köszönhetően hama-
rosan 20 főre bővült. 2012-ben 
fenntartóváltás és ezzel együtt 
névváltozás is történt. Az új 
név, EZEL Egészségügyi és 
Szociális Nonprofit Kft. lett. A 
kérdésre, hogy mit takar a név, 
az ügyvezető Katalin talányo-

san csak annyit mondott, hogy 
aki ismeri a filmet, az könnyen 
rájön a megoldásra.

Megtudtuk azt is, hogy a 
gondozottak ellátásáról egy 
10 fős szakember gárda gon-
doskodik. A bentlakók egy és 
két ágyas szobákban kaptak 
elhelyezést. Az otthon lakói 
között mindössze két férfi van. 
Házaspár pedig csak egy. Kot-
roczó Zoltán és felesége, akik 
2013 óta élnek az intézmény-
ben. A családias légkörben az 
itt lakók sokat beszélgetnek, 
a jó idő beálltával kint üldög-
élnek a napon. A látogatóikat 
bármikor fogadhatják. Balázs 
Katalin és Nagy Attila ügyve-
zetők jelenleg pályázati forrá-
sokat keresnek az intézmény 
bővítésére. 

– Még 6–8 fővel szeretnénk 
bővíteni az elhelyezhető lakók 
számát. Ehhez az épület belső 
átalakítása és egy újabb színtér 
kialakítása is szükséges. Sajnos 
az egyedül álló emberek száma 
egyre csak növekszik, a felme-
rülő igényeket pedig nehezen 
tudjuk kielégíteni – részletezte 
Balázs Katalin.

A Vásárhelyi-Bréda kastélyban jártunk
A lökösházi Vásárhelyi-Bré-

da kastély a helyszíne annak a 
programnak, melyet a Békés-
csabai Tankerületi Központ 
Bánki András Tankerületi 
Igazgató Úr vezetésével a tan-
kerület saját költségére kez-
deményezett. Több száz diák 
kap így lehetőséget arra, hogy 
a palladieszk stílusú kastélyt, s 
nyugalmat, szépséget árasztó 
környezetét megcsodálhassa.

Iskolánk tanulói 2017. május 
15–16-án mehettek el erre a 
kirándulásra. A szép környezet 
mellett gazdag és változatos 
programmal várták ide nebu-
lóinkat. 

A nagy létszámra való te-
kintettel csoportokra bontva 
színes tárlatvezetés keretében 

ismerhették meg a gyerekek 
a kastély és környezete törté-
netét. A színes festmények, a 
trófeák, a különleges gyűjte-
mények, bútorok igazán fel-
keltették mindenki érdeklő-
dését. 

A Békés Megyei Rendőr-fő-
kapitányság jóvoltából szabad-
téri sportversenyen is össze-
mérhették tudásukat a diákok. 
Lelkes bíztatástól lett hangos 
a kastély parkja.

Ezután a rendezvénysátor-
ban gyűltünk össze és kezdő-
dött a rendkívüli történelem 
óra. KRESZ-teszt kitöltésével 
a mi diákjaink is esélyesek let-
tek a járásonként kiosztandó 
2–2 db kerékpár megnyerésé-
re.

A kastély történetének átte-
kintésével folytatódott az óra. 
Gyermekeink megismerték 
Andrea Palladio, a Vásárhelyi 
család, Bréda Viktor, a Bohus 
család történetét. Színes fotók 
kivetítése erősítette tudásukat 
a kastély átalakulásával kap-
csolatban. Ismét versenyezhet-
tek. Az elhangzottakról min-
den osztály kapott egy kérdést 
és a leggyorsabb tanuló helyes 
válaszáért elismerő oklevélben 
részesült.

Különleges élményt nyújtott 
a Kunágota egykori kastélyai-
ról szóló fényképes beszámoló. 
Az Urbán-, a Bíró-, a Vajda-, 
a Kupai- kastély néhány percre 
újra életre kelt. A végén min-
denki emléklapot kapott aján-

dékba. A kastély tulajdonosa, 
Braun Attila úr szintén az óra 
vendége volt. 

Jól esett a finom, meleg 
vacsora és ásványvíz a gye-
rekeknek. Szabad program 
keretében sétálhattunk, lab-
dázhattunk, beszélgethettünk 
a kastély parkjában. 

A hangulatos délutánra a 
koronát a fényvetítés tette fel. 
A kastély falán megjelenő szí-
nek és formák elkápráztattak 
minket. 

A késő esti órákban értünk 
haza, a tankerület által bizto-
sított buszokkal.

Köszönjük szépen a lehető-
séget!
Hack Ferenc Mihályné történe-
lem tanár
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Megnyert pályázatok

Az önkormányzat képviselő-testülete a korábbi években megindított előkészítő munkák 
eredményeként 2016-ban 7 pályázatot tudott benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programra.

Jelenleg már 6 pályázatunk kedvező elbírálásáról kaptunk tájékoztatást, melyek az alábbiak:

A Mezőkovácsházi járás számára lehatárolt keret terhére benyújtott pályázatok:

TOP besorolás Pályázat megnevezése
(érintett önkormányzati ingatlan) Igényelt összeg forint

TOP-1.1.3-15-
BS1-2016-00034

Termelői piactér kialakítás és 
fejlesztése Kunágotán (Rákóczi u. 3.) 50.000.000

TOP-1.4.1-15-
BS1-2016-00049

A kunágotai óvodák udvarainak 
fejlesztése, sport udvar kialakítása 
(Árpád u.66. és Rákóczi u.73.)

40.000.000

TOP-4.1.1-15-
BS1-2016-00024

Kunágota I. számú rendelő 
infrastrukturális fejlesztése (Rákóczi 
u. 65.)

59.995.000

TOP-4.2.1-15-
BS1-2016-00048

Kunágota, Rákóczi u. 6. szám alatti 
gyermekvédelmi és családsegítő
ellátási épület teljes felújítása, építése

23.592.182

Összesen: 173.587.182 forint

Valamennyi megyei szereplő számára elérhető forrás terhére benyújtott pályázatok:

TOP besorolás Pályázat megnevezése
(érintett önkormányzati ingatlan) Igényelt összeg forint

TOP-3.1.1-15-
BS1-2016-00016

Közúti közlekedésbiztonság komplex 
fejlesztése Kunágota településen 
(kerékpárút)

77.632.205

TOP-4.1.1-15-
BS1-2016-00025

Kunágota II. számú rendelő 
infrastrukturális fejlesztése (Rákóczi 
u. 47.

36.826.038

Jelenleg még bírálat alatt álló pályázat:

TOP-3.2.1-15-
BS1-2016-00035

Községháza energetikai korszerűsítése
Kunágota településen (Rákóczi u. 9.) 89.081.140

A támogatási szerződések megkötése az államkincstárral folyamatban van. A megvalósítás részleteiről 
folyamatosan hírt adunk.

Megnyert pályázatok

Az önkormányzat képviselő-testülete a korábbi években megindított előkészítő munkák 
eredményeként 2016-ban 7 pályázatot tudott benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programra.

Jelenleg már 6 pályázatunk kedvező elbírálásáról kaptunk tájékoztatást, melyek az alábbiak:

A Mezőkovácsházi járás számára lehatárolt keret terhére benyújtott pályázatok:

TOP besorolás Pályázat megnevezése
(érintett önkormányzati ingatlan) Igényelt összeg forint

TOP-1.1.3-15-
BS1-2016-00034

Termelői piactér kialakítás és 
fejlesztése Kunágotán (Rákóczi u. 3.) 50.000.000

TOP-1.4.1-15-
BS1-2016-00049

A kunágotai óvodák udvarainak 
fejlesztése, sport udvar kialakítása 
(Árpád u.66. és Rákóczi u.73.)

40.000.000

TOP-4.1.1-15-
BS1-2016-00024

Kunágota I. számú rendelő 
infrastrukturális fejlesztése (Rákóczi 
u. 65.)

59.995.000

TOP-4.2.1-15-
BS1-2016-00048

Kunágota, Rákóczi u. 6. szám alatti 
gyermekvédelmi és családsegítő
ellátási épület teljes felújítása, építése

23.592.182

Összesen: 173.587.182 forint

Valamennyi megyei szereplő számára elérhető forrás terhére benyújtott pályázatok:

TOP besorolás Pályázat megnevezése
(érintett önkormányzati ingatlan) Igényelt összeg forint

TOP-3.1.1-15-
BS1-2016-00016

Közúti közlekedésbiztonság komplex 
fejlesztése Kunágota településen 
(kerékpárút)

77.632.205

TOP-4.1.1-15-
BS1-2016-00025

Kunágota II. számú rendelő 
infrastrukturális fejlesztése (Rákóczi 
u. 47.

36.826.038

Jelenleg még bírálat alatt álló pályázat:

TOP-3.2.1-15-
BS1-2016-00035

Községháza energetikai korszerűsítése
Kunágota településen (Rákóczi u. 9.) 89.081.140

A támogatási szerződések megkötése az államkincstárral folyamatban van. A megvalósítás részleteiről 
folyamatosan hírt adunk.

Megnyert pályázatok
Az önkormányzat képvise-

lő-testülete a korábbi években 
megindított előkészítő mun-
kák eredményeként 2016-ban 
7 pályázatot tudott benyújta-
ni a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Programra. 
Jelenleg már 6 pályázatunk 
kedvező elbírálásáról kaptunk 
tájékoztatást, melyek az aláb-
biak:

Valamennyi megyei szereplő számára elérhető forrás  
terhére benyújtott pályázatok:

A támogatási szerződések 
megkötése az államkincstárral 
folyamatban van.

A megvalósítás részleteiről fo-
lyamatosan hírt adunk.

A Mezőkovácsházi járás számára lehatárolt keret  
terhére benyújtott pályázatok:

Pályázati hírek
Kunágota Község Önkor-

mányzat képviselő-testüle-
te pályázatot nyújtott be a 
Bethlen utca északi részének 
felújítására. A belterületi utak 
javítására maximum 15 mil-
lió forint támogatás vehető 
igénybe a 15% önerő biztosítá-
sa mellett. A tervezett felújítás 
összköltsége 17.699.387 fo-
rint, ebből az igényelt támoga-
tás 15.000.000 forint, a vállalt 
önerő pedig 2.699.387 forint, 
tudtuk meg Boldog Zoltánné 
jegyzőtől.

– Az étkezési célú fejleszté-
seket célzó kiíráson a napkö-

zi konyha és az ebédlő infra-
strukturális felújítására adtunk 
be pályázatot. A maximum 
40 millió forintos pályázati 
támogatás 5% önerő bizto-
sítása mellett vehető igény-
be. A tervezett felújítás ösz-
szköltsége 40.618.267 forint, 
ebből az igényelt támogatás 
38.587.354 forint, a vállalt 
önerő 2.030.913 forint.

A képviselő-testület az igé-
nyelt támogatásokhoz szük-
séges önerőt a 2017. és 2018. 
évi költségvetésében biztosítja 
– mondta Boldog Zoltánné 
jegyzőnő.

Víziközmű társulat: számlaváltozás
Ezúton is értesítjük az érintett 

ingatlantulajdonosokat, hogy a 
Kunágotai Víziközmű Társulat 
2017. március 27.-i hatállyal 
megszűnt. A Társulatnak az 
OTP Nyrt.-nél nyitott 11733034-
20022143 számú számlája 2017. 
május 17. napjával megszűnt.

További befizetések e tárgy-

ban a Kunágotai Községi Ön-
kormányzat OTP Nyrt.-nél nyi-
tott:
11733034-15344313-08110000 
számú számlájára teljesíthe-
tők átutalással vagy a Község-
háza 1. számú irodájában ren-
delkezésre álló „sárga csekk” 
értelemszerű felhasználásával.

Betonelemek vásárolhatók
Előzetes igénylés alapján, rendelésre az aláb-
bi saját előállítású, minősítés nélküli betone-
lemeket értékesíti az önkormányzat a 2017-es 
évtől:
<right>   járdalap 40x40x6 cm 400 forint/darab
<right>  rig  járdalap 40x20x6 cm 200 forint/darab
<right>  gyeprács 60x40x10 cm 600 forint/darab
<right>  gyeprács 40x40x10 cm 500 forint/darab
<right>    oszlop (250 cm hosszú, trapéz) 1500 forint/

darab
<right>  szegélykő 5x20x100 cm 450 forint/darab
<right>  betonvályú 2 m 4200 forint/darab
<right>  betonvályú 1 m 2100 forint/darab
Rendelés a községházán személyesen Mag At-
tilánál, vagy Kiss Tibornál (tel: 06-30/525-9620).

Képeslap kiállítás  
a Művelődési Házban

Az okostelefonok világában 
egy kattintással küldhetünk 
virtuális képeslapot kedves is-
merőseinknek. Évekkel, vagy 
évtizedekkel ezelőtt a név-
napok és az ünnepnapok kö-
szöntésének a leggyakoribb 
formája a képeslap küldés volt. 
Varga Jánosné (Kiss Katalin) 
családjában is így volt ez. Ka-
talin minden képeslapot meg-
őrzött és ebből az anyagból 
állított össze egy anyák napi 
válogatást, amely a művelődési 
házban látható.

– Számomra ezek személyes 
emlékek. Kézbe lehet venni 
őket és gyönyörködhetünk a 

szebbnél szebb kompozíciók-
ban, miközben a hátoldalon 
ott van egy kézírás, ami sok-
szor könnyeket csal az ember 
szemébe. A képeslap nem csak 
egy színes papír! Emlékidé-
ző kapocs egy család jelene és 
múltja között. Minden alka-
lommal szeretetet és megbe-
csülést közöl – mondja Var-
ga Jánosné, aki még mindig 
jobban örül egy képeslapnak, 
mint egy telefonos applikáci-
ónak.

Varga Jánosné képeslap ki-
állítása május végéig látható 
a kunágotai művelődési ház 
előterében.
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Régi hírek régi újságokból
 � A szerelmes Kovács János 

felségfolyamodása.
Azok a komoly, pápasze-

mes urak, akik a királyi kabi-
net-iroda írásait olvasgatják, 
ugyancsak nagyot nézhettek 
a minap, mikor a kunágotai 
Kovács János felségfolyamo-
dása a kezükbe jutott. A de-
rék Kovács János, aki egyéb-
ként becsületes szabólegény, 
nem írja meg egészen tisztán, 
hogy mit akar, s csak annyit 
árul el, hogy fölöttébb szerel-
mes Havancsák Mariskába. 
De a szerelmesek dolga min-
dig igen homályos dolog volt, 
s így a kabinetiroda öreg urai 
bizonyára zavartalan örömmel 
értesültek afelől, hogy Kovács 
János szerelmes. A folyamodás 
ugyanis szó szerint ekképpen 
hangzik: 

Kérvényemet nyújtom be 
ő Felsége Ferenc József ma-
gyar apostoli királynak. Mint-
egy földig meghajolva kérem 
szent királyunkat, hogy legyen 
Őméltósága hozzám por em-
beréhez szívességgel kérvé-
nyemre választ nyújtani. 

Még csak 19 éves vagyok, 
de szent királyunkért életem 
és vérem áldozom. De sze-
relmi viszonyokba estem, mit 
kikerülni talán nem tudok, 
de úgy hiszem, hogy el fogja 
hinni, mivelhogy a keresztelő 
levelekkel bizonyítom, hogy 
vagy mög köll halni, vagy 
enyémnek köll lenni, de nem 
vélek annyit a magyarok nagy 
királyáról, hogy nem fogja tő-

lem eltagadni nagylelkűségét. 
Üdvözlet. írta ezt egy Kovács 
János nevű szerelmes, ki sze-
relmes lett Havancsák Maris-
kában.

Az kunágotai és a körös-la-
dányi Jegyzőnek elébük ter-
jesztettem, de mivel igen na-
gyon sok költségben fogják 
keríteni és még sem biztos te-
hát bátor voltam Őm. Ferencz 
József nagylelkű királyunkat 
kérvényezni és remélem is, 
hogy nem hiába fáradoztam, 
mert már az Havancsák bá-
csi kinek már agg napokat 
köll érni, bármit követeljenek 
is szívesen fog küldeni, mert 
lányának örömét és boldog-
ságát óhajtja látni, ez pedig 
csak így teljesülhet. Mindket-

ten Körös- ladányi lakosok és 
születésűek voltunk, csak négy 
éve Kunágotán telepedtünk 
le. Remélem, ő felsége kevés 
költségért, de hálás köszö-

ne-temért engedélyezni fogja. 
Üdvözletemet fogadja érte és 
nagylelkűségéért. Kovács Já-
nos szabó segéd Kunágotán. 

Mindebből persze nem derül 
ki, hogy a derék Kovács János 
voltaképpen mit akar, de az 
jóformán mindegy is, a fődo-
log az, hogy szereti Havancsák 
Mariskát és Havancsák Maris-
ka is szereti őt. A kabinetiroda 
ezt örömmel vette tudomásul, 
de a kérvényt, a belügyminisz-
ter útján, minden megjegyzés 
nélkül küldte vissza.

1898. április 8., Pesti Napló.

 � Bosszúból rálőtt feljelen-
tőjére.

 Szegedről jelentik: A szegedi 
törvényszék szerdán tárgyal-
ta Glavosits József kunágotai 
gazdasági ispán bűnügyét. 
Balogh János gazdasági cse-
léd kormányzósértésért fel-
jelentette a gazdasági ispánt, 
akit a törvényszék el is ítélt. 
Glavosits bosszút forralt és 
február 21-én hamis ürüggyel 
egy sorompóhoz csalta Balogh 
Jánost s ott vadászfegyveréből 
rálőtt. Tette után megszökött, 
de közvetlenül a román határ 
közelében egy csendőrjárőr 
elfogta. Balogh súlyosan meg-
sebesült. Glavosits Józsefet a 
törvényszék ötévi fegyházra 
ítélte.

1938. május 26., csütörtök, 
Pesti Hírlap.

 � Házassági hirdetés.
Wolvovits Adolf termény- és 

ciroknagykereskedő leányát, 
Adélkát (Kunágota) eljegyezte 
Biedermann Sámuel posztó-
kereskedő fia, Sándor (Kisvár-
da). (Minden külön értesítés 
helyett.)

1938. május 15., vasárnap, 
Pesti Napló.

 � Feketevágókat ítéltek el.
A battonyal járásbíróság 

négyévi börtönre ítélte Miklós 
Jánosné kunágotai kulákasz-
szonyt, aki négy sertést vágott 
le engedély nélkül.

1951. május 23., szerda, Sza-
bad Nép.

Éjjeliőrök ünnepi öltözetben (1905., Új Idők napilap).

Múltkeresés ovis szemmel
A kunágotai Helytörténeti 
Gyűjtemény látogatói között 
örömmel fedezhetjük fel a 
legkisebb generáció jelenlé-
tét is.

Az óvodások beültek a lovas 
szánkóba, kezet fogtak a téli 
ruhába öltözött csizmás, pi-
pás „Gazsi bácsival” – aki nem 

mellékesen a teremőr tisztét 
is betölti – majd meghallgat-
ták, hogy mit mesél az izzadós 
korsó.

Persze olyan is volt, akit a 
lelkes óvó néni a kenyérda-
gasztó teknőben mosdatott 
meg, mint ahogyan azt a fotó 
is bizonyítja.


