
A tárlat helyszíne: a Művelődési ház nagyterme (Kunágota, Rákóczi u. 13.)

Az időszaki tárlat 2017. július 31. 
és augusztus 6. közötti nyitva-
tartása:

»  Július 31-én (hétfő) 14 órától 17 
óráig

»  Augusztus 1-jén (kedd) 9 órától 
12 óráig

»  Augusztus 2-án (szerda) 9 órá-
tól 12 óráig

»  Augusztus 3-án (csütörtök) 9 
órától 12 óráig

»  Augusztus 4-én (péntek) 9 órá-
tól 12 óráig

»  Augusztus 5-én (szombat) 9 
órától 21 óráig

»  Augusztus 6-án (vasárnap) 9 
órától 12 óráig

KUNÁGOTAKUNÁGOTA
Kunágota Község időszaki kiadványa 2017. július 26. V. évfolyam, 7. szám

A 90 éves Németh Illésné köszöntése
A szüleinek (Kiss István, Ve-

csernyés Irén) három gyerme-
ke született, Irénke néni volt a 
legidősebb.

1948. október 30-án férjhez 
ment Németh Illéshez. Két 
gyermekük született, Irén és 
Mária.

Irénke néni a gyermekeit 
nevelte és a háztartást látta el. 
A család betevőjét férje mező-
gazdasági munkával szerezte.

Irénke néni jókedélyű, mo-
solygós asszony, mindenkihez 
volt néhány jó szava.

A család élete nagy részét az 

Akácfa utcában élte le.
2000-ben elköltöztek a Dó-

zsa utcába, ugyanis lehetősé-
gük nyílt, hogy Marika lányuk 
közelében vásároljanak lakó-
házat.

Férje Illés bácsi 2004. július 
19-én halálozott el, (55 évet 
éltek együtt) azóta egyedül él 
ugyan, de Marika lánya sokat 
segíti, támogatja.

A község nevében Süli Ernő 
polgármester és Boldog Zol-
tánné jegyző köszöntötte a 
szépkorú Irénke nénit, szüle-
tésnapja alkalmából. 

Meghívó időszaki tárlatra
Önkormányzatunk nevében 
tisztelettel meghívom Önt

a 2017. évi Kunágotai Falunap 
keretében rendezett időszaki 
tárlat megnyitójára, mely a Mű-
velődési Ház nagytermében 
(Kunágota, Rákóczi u. 13.) 2017. 
július 31-én (hétfő) 14 órai kez-
dettel lesz.

Az időszaki tárlaton kiállításra 
kerülnek:

»  a kunágotai Bereczki Máté Ál-
talános Iskola tanulóinak rajzai

»   Balázs Istvánné kézimunkái
»  dr. Csiffáry Lajosné foltvarrásos 

munkái
»  Csiffáry Zsuzsanna tűzzománc 

alkotásai
»  Gózon Mihályné horgolt mun-

kái
»  Horváth Anikó selyem virágai
»  Gyöngyösi Károly festményei
»  Kovács Lászlóné gobelin képei
»  Nádházi Lászlóné grafikái

»  Nagy Zoltánné rajzai és deku-
pázs technikával készített dísz-
tárgyai

»  Puskásné Gózon Erzsébet ás-
vány ékszerei

»  Szabó Tamás Országház 
makettje.

Reméljük a tárlat elnyeri tetszé-
sét és a hétvégi falunapon is jól 
fogja magát érezni!

Tisztelettel:
Süli Ernő polgármester

Szeretettel várjuk Önöket a 
FALUNAPOKRA!

A részletes programot a belső oldalainkon olvashatják!

Kunágotáról  
elszármazottak 

találkozója
A Kunágotáról elszármazottak ta-

lálkozója minden év augusztus hó-
napjának utolsó szombatján kerül 
megrendezésre.

Ebben az évben augusztus 26-án 
10 órakor találkozunk a Vadászház-
ban. A program még szervezés alatt 
áll, de ígérjük, hogy senki sem fog 
csalódni, csakúgy, mint az elmúlt 
években.

A szervezést Süli Ernőné Bakó Ani-
kó fogja össze több kunágotai segít-
ségével.

Finom ebéd is hozzájárul a jó han-
gulathoz és a talp alá való zene sem 
fog hiányozni.

Minden évben, így most is kérjük a 
kunágotaiakat, hogy jöjjenek el a ta-
lálkozóra. Aki régen járt a szülőfa-
lunkban, tőlük szerez tudomást a 
községben történő változásokról. 
Az ebédre és az egyéb járulékos költ-
ségekre 3.000 Ft/fő hozzájárulást sze-
retnénk kérni, amelyet legkésőbb au-
gusztus 15-ig Süli Ernőné Bakó 
Anikónak szíveskedjenek eljuttatni a 
Kossuth u. 72 sz. alá.

Szeretettel várunk mindenkit a nap 
bármely szakában, függetlenül, attól, 
hogy kéri az ebédet vagy sem, éljen az 
ország és a világ bármely helységé-
ben. A szervezők nevében sikeres ta-
lálkozót kívánok minden kedves 
résztvevőnek. 

Sebőkné Cserenyecz Irén
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Történelmet kézbesítünk – utazó kiállítás

A Postakürt Alapítvány és 
a Postamúzeum szervezé-
sében Kunágotára érkezik a 
„Történelmet kézbesítünk” 
elnevezésű, jubileumi utazó 
kiállítás. 

150 éve, 1867. május 1-jén 
létrejött az önálló Magyar 
Posta. Az emlékező kiállítást a 

szervezők az erre a célra átala-
kított 18 tonnás postás teher-
autóban rendezték be. A mo-
bil kiállítás május 4-én indult 
5 hónapon át tartó, országjáró 
körútjára. Útja során megáll 
azokon a településeken, me-
lyeken 150 éve nyílt először 
postahivatal. A tárlat október 

9-re, a Postai Világnap ünnep-
ségének idejére érkezik vissza 
Budapestre.

A postás teherautó 2017. 
augusztus 3-án reggel érkezik 
Kunágotára, a Bereczki Máté 
tér előtti parkolóba. Matyelka 
Andrásné, a helyi posta veze-
tője szeretettel invitál minden 
kedves érdeklődőt a 9 órától 
12 óráig látható izgalmas tár-
latra.

– A kiállítás bemutatja a 
magyar posta függetlenné vá-
lásának és első évtizedeinek 
történetét, a posta egyesítését 
a távíróval és a távbeszélővel, 
valamint azt, hogyan alakult 
ki a századfordulóra a világ 
egyik legjobb postaszolgálata. 
A hagyományos muzeológiai 
eszközök mellett a legmo-
dernebb kiállítási technika, az 
Augmented Reality segítségé-

vel, 150 éves múltunk jelleg-
zetes figuráját is a kocsiba va-
rázsoltuk, aki életnagyságban, 
szemtől szemben jelenik meg 
a látogatóval – tudtuk meg a 
vezetőtől.

A Kunágotai Gyermeklovas Sport Alapítvány lovasnapot szervez
2017. augusztus 13-án 9 – 18 óráig, melyre tisztelettel meghívja

helye: Kunágota, Árpád utca 22–24. szám
Program: 2017. augusztus 13. vasárnap

Hulladékszállí-
tással kapcsola-
tos ügyintézés
Értesítjük a tisztelt lakossá-

got, hogy 2017. július 31-én 
(hétfőn) 15.00 és 16.00 óra kö-
zött,

Kunágotán, a községháza 
(Rákóczi u. 9.) épületében 
lévő 9-es számú irodában, a 
Tappe Hulladékgazd. és Köz-
tisztasági Szolg. Kft. hulladék-
szállítással kapcsolatban ki-
helyezett ügyfélfogadást tart.

900–1030 1. Versenyszám: R100 kezdő lovas – R100 nyitott
Akadályok: 8 db 100 cm magas 100 cm-nél nem szélesebb akadály,  
1 db kettes ugrás. 
Elbírálás: lovasok stílusbírálata szerint
R100 nyitott szabályzat szerint
Díjazás: szalag + tárgyjutalom, pénz, szabályzat szerint
R100 nyitott Dr. Kovács Andrea emlékverseny

1030–1230 2. Versenyszám: fogatok akadályhajtása I.
kettes fogatok részére
egyes fogatok részére
póni fogatok részére
szabadidős verseny
Startdíj: 1000 Ft/fogat

1230–1330 Ebédszünet – bemutatók

1330–1400 Felvonulás – köszöntő

1400–1530 3. Versenyszám: R110 nyitott, IFI
Akadályok: 10 db 110 cm magas 130 cm-nél nem szélesebb akadályok
Elbírálás: egyszeri összevetés
Díjazás: I–VI. szalag, összdíj 80.000 Ft

1530–1630 4. Versenyszám: fogatok akadály hajtása II.
Startdíj: 1000 Ft/fogat
Elbírálás szabályzat szerint
CZENE kupa
PIETRO kupa
I.–VI. szalag, összdíj 100.000 Ft
I. + II. összesített (kettes fogat) Koczinszki Mihály emlékverseny

1630–1800 5. Versenyszám: R120 nyitott
nyitott kategória Kovács József emlékverseny „Cikóhalom Kupáért” 
Akadályok: 12 db 120 cm magas 140 cm-nél nem szélesebb akadályok
Elbírálás: „A” szabály 238.§ 2.2 (egyszeri összevetéssel)
Díjazás: I–VI szalag, összdíj 100.000 Ft

Versenybíróság: Tuska Pál, Perei Gábor, Farkas Krisztián, Janesz János. Pályaépítő: Unyatinszki József, Zalai Béla. Patkolókovács: Kraller 
József. Nevezési díj: szabályzat szerint. Nevezés a helyszínen is lehetséges. Óvási díj: 15.000 Ft. Verseny állatorvos: ügyeletes állatorvos.

A versenyen való részvétel feltétele: szabályzat szerint. A versenyen előforduló balesetekért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 
A meghívott vendégek, versenyzők és klubelnökök részére az ebéd ingyenes. 

Telefon: 06-30/2188-760
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A Falunapok hetében július 31-től a Művelődési Ház nagytermében időszaki tárlat nyílik helyi alkotók munkáiból (részletek 
újságunk 1. oldalán). A tárlat 2017. július 31-én, hétfőn délután 2 órakor nyit. A falunapok hetében egész héten látogatható.

Ugyancsak egész héten látogatható a Művelődési Ház épületében lévő Helytörténeti Gyűjtemény.
Nyitvatartás a falunapok hetében:

július 31., hétfő: 14 és 17 óra között
augusztus 1., keddtől, augusztus 4. péntekig: 9 és 12 óra között

augusztus 5., szombat: 9 és 21 óra között
augusztus 6., vasárnap: 9 és 12 óra között.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete!

A műsorváltoztatás jogát a szervezők minden esetben fenntartják.

AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT)
9 óra és 12 óra között
Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny az iskolai sport-
csarnokban a Rákóczi utca 11. szám alatt.
Nevezési határidő: 2017. augusztus 1. (kedd), 12 óra, a ne-
vezéseket Gábor Lászlónál (Tel.: 68/430-595, 70/424-9483) 
lehet megtenni.

10 és 14 óra között
Hintós sétakocsikázás Nagy Bálint és Nagy Imre díjnyertes 
hajtók közreműködésével. A fogatok a Bereczki park előtti köz-
területről indulnak igény szerint.
Szórakoztató programok helyszíne: Iskolai sportpálya (Árpád 
utca 75.)

10 és 16 óra között
Ingyenes ugrálóvár, óriáscsúszda és gladiátorring a gyermekek 
részére a tornaterem udvarán.

14 és 15 óra között
A pörköltfőző verseny kezdete.
A főzőversenyre három fős csapatokkal lehet nevezni augusz-
tus 1-jén (kedd) délelőtt 12 óráig a művelődési házban.
Feltétel: nagyméretű bogrács vagy üst, illetve a főzéshez 
szükséges gázpalack + égőfej.
Az alapvető nyersanyagot - sertéshús, zsír, hagyma - az Ön-
kormányzat biztosítja.
Nevezési határidő: augusztus 1. (kedd), 12. 00 óra. 
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor Lászlónál (Tel.: 
68/430-595, 70/424-9483)
Ugyanitt vacsora jegyek igényelhetők augusztus 1-jén 12 
óráig elővételben 600 Ft-os áron.
A főzőverseny zsűri tagjai: dr. Gyurkó-Rigler Magda, Albertus 
István, Pócsik Károlyné

14 és 16 óra között ingyenes lufihajtogatás gyerekeknek

16 óra és 16 óra 45 között Python Magic bűvész show

17 óra és 17 óra 45 között Szabyest műsora

18 óra és 18 óra 45 között 2 szoknya 1 nadrág musical műsor

19 óra és 19 óra 45 között Mohácsi Brigitta műsora

20 óra 15 és 21 óra között Kökény Attila műsora

21 óra 15 és 22 óra között Tolvai Renáta műsora

22 óra 10 és 22 óra 25 között Tűzijáték

22 óra 30 és 22 óra 40 között
Eredményhirdetések, díjátadások:
Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny eredményhirdetése
Pörköltfőző verseny eredményhirdetése

22 óra 45 és 23 óra 45 között
Falunapi tombola sorsolása
A tombola ára: 200 Ft, egész nap kapható a rendezői sátornál 
és az Árpád utca 75. szám alatti rendezvény területén.

24 óra Záróra

AUGUSZTUS 6. (VASÁRNAP)
9 és 12 óra között
Falunapi Vándorkupa kispályás labdarúgó verseny 
Helyszín: Virág utcai sportpálya 
Nevezési feltételek: 10 fős csapatok, 6000 Ft-os nevezési díj/
csapat
A verseny pénz és kupadíjas.
Nevezési határidő: augusztus 1. (kedd), 12.00 óra.
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor Lászlónál 
(Tel.: 68/430-595,70/424-9483)

XVII. Falunapok
Kunágota Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a XVII. Falunap 

2017. augusztus 5-én és augusztus 6-án tartandó rendezvényeire!

PROGRAMOK
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Régi hírek régi újságokból
 � Jégeső

Nagykamarásról írják nekünk, 
hogy ott, valamint a környé-
ken, Dombiratos, Almás, Ka-
marás és Kunágota határában 
csütörtökön délután nagy 
jégeső volt, mely a dohányt, 
a tengerit, a szőlőt stb. mind 
tönkre tette. Az asztagok és a 
búza-keresztek a tarlón most 
is félig vízben állnak. Szakér-
tők becslése szerint a kár több 
mint százezer forintra tehető. 
1896. július 27., Pesti Hírlap.

 � Időjárás
A földművelésügyi miniszté-
riumnak küldött távirati je-
lentések szerint Kunágotán 
tizenkettedikén olyan nagy 
felhőszakadás volt, hogy az 
aratást félbe kellett szakítani. 
1900. július 14., Pesti Napló.

 � Aratósztrájk
Makóról jelenti a „Magyar 
Távirati Iroda”: Vajda Zsig-
mond kunágotai nagybirto-
kosnál 24 munkás sztrájkba 
lépett. A főszolgabíró a sztráj-
kolókat egyenkint huszonöt 
napi elzárásra ítélte. Az elítél-
teket beszállították a szegedi 
csillagbörtönbe. A betörők és 
rablógyilkosok között elmél-
kedhetnek hát a sztrájkolók, 
milyen nagy úr is a főszolga-
bíró s milyen kicsi az igazság 
Magyarországon. 1910. július 
22., Népszava.

 � Iparművészet
Az Iparművészeti Iskola veze-
tősége a tanárokkal egyetértve 
több olyan kívülről érkezett 
iparművészeti munkálatot 
vállalt el, amelyeknek az el-
készítésénél a növendékeket 
is belevonták. Hibján tanár 
felügyeletével készült Vilmos 
császár kolozsvári doktori 
levelének művészies födele. 
Ennek az osztálynak a növen-
déke, Csajka István készítette 
a kunágotai római katolikus 
templom ezüst és zománco-

zott örökmécsesét. 1911. július 
8., Budapesti Hírlap. 

 � A kunágotai lókötők
Megemlékeztünk annak ide-
jén arról a nagyarányú soro-
zatos lókötésről, amit a Gyula 
körüli tanyákon és Kunágotán 
követtek el. Kiderült, hogy a 
lókötők cigányok voltak. A 
csendőrség – amint Kunágo-
táról értesülünk – három tag-
ját már el is fogta a szétugrott 
bandának. A három lefülelt ci-
gány beismerő vallomást tett, 
sőt a lókötések részleteit me-
sélve azt is elárulták, hogy öten 
voltak jó cimborák. Minthogy 
szabadon kóborgó szeren-
csésebb két társuk hollétéről 

jelenleg semmit sem tudnak, 
mindössze annyit tehettek 
még az igazság érdekében, 
hogy pontos személyleírást 
adtak róluk, amelynek alapján 
rövidesen megkerülnek. Az 
egyik Faragó Pál végegyhá-
zi illetőségű 35 éves alacsony 
barna ember, jobb szemén 
hályog van. A másik Faragó 
József 40 év körüli ugyancsak 

barna, középmagasságú. Is-
mertető jele, hogy bal kezének 
mutatóujja görbe. 1920. július 
29., Kőrösvidék.

 � Baleseti kártérítés
Ahol a baj, ott segít a Friss Új-
ság ingyenes balesetbiztosítási 
akciója. Kiss István kunágo-
tai lakos, aki szikvízgyártással 
foglalkozik, munka közben 
megsérült. Egy szikvizes üveg 
robbant fel a kezében. Sérülé-
se arányában ötvenpengős se-
gélyben részesült. 1934. július 
22., vasárnap, Friss Újság.

 � Tüzeset
Kunágota községben Sipos 
István ottani lakos nádfedeles 

házának teteje a kéménytől ki-
gyulladt és a padláson tartott 
tárgyakkal együtt elégett. A 
kár 1340 pengő. A ház teteje 
biztosítva volt. A tűz keletke-
zéséért a gazdasszonyt felelős-
ség terheli, mert a szabad ké-
ményű kemencében való fűtés 
közben a kellő elővigyázatot 
elmulasztotta. A csendőrség a 
battonyai kir. járásbíróságnak 

jelentést tett. 1931. július 8., 
Szerda, Friss Újság.

 � 220 km a Fradiért
Takács Sándor (Kunágota) 
120 kunágotai Fradi-szurkoló 
nevében írta meg levelét. „Ku-
nágotán százával vagyunk Fra-
di-szurkolók. Többen egy-egy 
nagyobb Fradi-meccsre a 220 
km-re fekvő Budapestre felke-
rékpározunk, nem lehet tehát 
alkalmi szurkolóknak tartani 
bennünket.
Tudjuk, hogy a játékosok nem 
gépek s hogy a futballhoz sze-
rencse is kell. De a vasárnapi 
Fradi-meccsre már minden 
türelmünk elfogyott, a Fe-
rencváros olyan mélypontra 
süllyedt, hogy 20 éves szurko-
lásunk alatt ilyen megalázta-
tásban még nem volt részünk. 
Most már okot, vagy okokat 
kell keresni. A KK nemcsak 
futballérdeket jelent. Most 
pedig nagyon kérjük az igen 
tisztelt Szerkesztő Urat, hogy 
segítsen nekünk megkeresni 
az okot, vagy okokat, kímélet-
lenül ostorozza a hibákat. Ne 
azért, hogy elkedvetlenítsen, 
hanem hogy buzdítsa a Fra-
dit!” Hát ezt írják a kunágotai 
szurkolók. 1936. július 3., pén-
tek, Nemzeti Sport.

 � Fokozza a támadást a ku-
lák és a klerikális reakció — 
de a dolgozók leleplezik
Kunágotán a plébános azzal 
akadályozta az aratási mun-
kákat, hogy naponta kétszer 
tartott misét, mint mondta: 
nagyobb szükség sohasem volt 
Istenre, mint most. S még azt 
is híresztelte, hogy a templo-
mot becsukják, a kommunis-
ták elraboltatják az ifjúsággal a 
szent kelyheket. A helyi Nép-
front Bizottság kisgyüléseken 
felvilágosította a dolgozókat 
arról, hogy ma ilyen rémhírek-
kel a jó munkát akarják akadá-
lyozni. 1950. július 5., Viharsa-
rok Népe.
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