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Megelőzéssel a méhnyakrák ellen
Ebben az évben már máso-
dik alkalommal kapcsolódott 
Kunágota az európai méh-
nyakrák megelőzési héthez.

A rendezvény ötletgazdája 
Halász Edit tanárnő. Kezde-
ményezésének köszönhetően 
a községben lakók is egyre 
több információt kapnak a 
legsúlyosabb nőgyógyászati 
betegség megelőzésével kap-
csolatban.

A tájékoztatás és a preven-
ció minden közösség számá-
ra fontos és elengedhetetlen, 
ezért az önkormányzat és az 
iskola minden ilyen kezdemé-
nyezést örömmel támogat és 
felkarol.

A szervező szerint nem 
mellékes, hogy a felnövek-
vő nemzedék milyen családi 

hátteret kap és örököl. – Azt 
szeretnénk, hogy Kunágota 
egyetlen egy nőt se veszítsen 
el méhnyakrák miatt, mert ez 
az egyetlen olyan betegség, 
amely a rendszeres szűrésekkel 
megelőzhető. Magyarorszá-
gon minden nap meghal egy 
nő az említett betegségben. 
A mi falunkban ne legyen 
ilyen. Ezért is kérek minden 
érintettet, hogy vegyen részt a 
megelőző szűréseken, mondta 
Halász Edit.

A rendezvény egy komp-
lex művészeti napként került 
megrendezésre.

Felléptek az iskola néptán-
cosai, a modern táncosok, 
illetve a méltán népszerű ke-
ringős csoport is. A színes 
táncprodukciók mellett sza-

valatok is elhangzottak. A be-
mutatók után a helyi születé-
sű Samu Ernő és zenésztársa 
szórakoztatta a közönséget. A 
rendezvénysorozat következő 
állomáshelye a községi könyv-

tár volt. Itt óriás színezőket 
festettek a résztvevők, vala-
mint az országos projektnek 
megfelelően gyöngyöt fűztek, 
mivel az országos program 
neve: Gyöngyöm.

Nőnap alkalmából 
szeretettel köszöntöm 
a kunágotai lányokat, 

asszonyokat!

Süli Ernő polgármester

Alapfokú számítógépes tanfolyam 

Február 12-től kétszer 5 napos tur-
nusban 30 fő számára nyílt lehető-
ség számítógépes alapismeretek 
elsajátítására.
A felzárkóztatás a digitális világ-
ba című program segítségével az 

érintettek megismerkedtek a leg-
egyszerűbb számítógépes alkal-
mazásokkal, valamint az online tér 
előnyeivel.
A Művelődési házban tartott tanfo-
lyam vizsgával záródott.

Mályvavirág pont

A Mályvavirág Alapítvány szárnyai 
alatt működő mályvavirág pontok 
mintájára Kunágotán is létrejött az 
a klub, ahol havonta egyszer, vagy 
igény szerint a gyengébbik nem 
képviselői összejöhetnek egy kelle-
mes és hasznos tartalmú beszélge-
tésre. A találkozók minden hónap 
utolsó hétfő délutánján 17 órakor 

kezdődnek. Az első ilyen találkozó-
ra február 26-án délután öt órakor 
került sor a Művelődési házban. A 
mályvavirág pontocska helyi ve-
zetője Halász Edit tanárnő – aki az 
alapítvány munkáját önkéntesként 
segíti – minden érdeklődőt szere-
tettel vár egy kötetlen beszélgetés-
re és tanácsadásra.

Kézműves foglalkozások 
a községi könyvtárban

Február 2. délután és február 
5. egész nap, a községi könyv-
tárban az általános iskola ta-
nulóival közösen díszkészítő 
foglalkozást tartottunk.

Pénteken délután gyöngyöt 
fűztünk és színezőt készítet-
tünk. Lázasan folyt a munka. 
Az elkészült ékszereket rész-
ben a méhnyakrák elleni moz-
galom részére ajánlottuk fel. 
Hétfőn egész napos rendez-
vényt tartottunk, ahol délelőtt 
még sor került egy kis gyöngy-
fűzésre és színezésre, majd ezt 
követően filc anyagból készí-
tettünk 3D-s szíveket. Dél-
ben a résztvevőket margarinos 
kenyérrel és zölduborkával 
kínáltuk. Gyümölcstea egé-
szítette ki a szerény, de lakta-
tó ebédet. Délután folytattuk 
a foglalkozást. Meglepetést 

okoztunk a gyerekeknek azzal, 
hogy nyalókát osztottunk szét 
köztük. Ezeket azután színes 
pillangókkal vagy szívvel dí-
szítettük. Minden résztvevő 
készített ajándékot. A könyv-
tárunkba látogató diákok így 
néhány nap alatt nemcsak jó-
tékonysági célú gyöngyfűzé-
sen mutatták be tudásukat, ha-
nem Valentin-napi emlékeket 
is készítettek. A rendezvény 
támogatója a KSZR Mező-
kovácsháza, Községi Önkor-
mányzat Kunágota és a Be-
reczki Máté Általános Iskola 
volt. Köszönjük 
a munkánkhoz 
nyújtott se-
gítségüket. 

Nagy Ágnes 
könyvtáros
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A farsangi napokban…
A farsangi időszak Vízke-
reszt napjától (jan. 6.) ham-
vazószerdáig – az idén febru-
ár 14-ig – tart.

A középkori Magyarorszá-
gon a farsangot nemesi, polgá-
ri és népi kultúrában egyaránt 
megünnepelték. A német ere-
detű fasching szóból származó 
kifejezés jelentése húshagyó-
kedd, ami az ünnep végére, a 
húsvétot megelőző böjt kez-
detére utal.

Farsang idején szabad a tánc, 
a bálok szervezése, és a há-
zasságkötés, tulajdonképpen 
a húsvétot megelőző negyven 
napos böjt előtti féktelen mu-
latozás időszaka.

Húshagyókedd: farsang 
utolsó napja, általában szalma-
bábut, vagy koporsót égettek, 
jelképesen lezárták a farsangot 
és a telet.

Mi ezt az utolsó pillanatot 
választottuk a farsangolásra, 
télűzésre, ugyanis az elmúlt 
időszakban sok gyermek volt 
beteg, ezért halogattuk az al-
kalmat ameddig csak lehetett.

A már hetek óta tartó tevé-
kenységeink lényege a népszo-
kások felidézése, megismer-
tetése, megélése. Sok tréfás 
hangulatú mesét dolgoztunk 
fel a gyerekekkel, emellett a 

farsangi népszokásokhoz kap-
csolódó verseket, dalokat, kü-
lönféle mondókákat, csúfoló-
dókat, tánclépéseket tanultak 
meg nagy lelkesedéssel.

Különféle vidám dekorációk 
készültek, melyek kivitelezé-
sének csak az óvodapedagó-
gusok kreativitása, ötletessége 
szabott határt. A gyerekekkel 
álarcokat, díszes szemüvegeket 
gyártottak, és számtalan mó-
kás bohóc színező is szolgálta 
a ráhangolódást.

A szakács néniknek, bá-
csiknak köszönhetően finom 
szendvics, a dadus nénik és a 
segítőkész szülők jóvoltából 
pedig farsangi fánk volt aznap 
a lakoma. Mindezeket megte-
tézte a szülők önzetlen hozzá-

járulása, akik aprósüteménye-
ket és gyümölcsleveket hoztak. 
Köszönet érte mindenkinek!

Miután előadták a gyermek-
csoportok a farsangi műsorai-
kat, jól belakmároztak a mese-
hősök, hercegnők, boszorkák, 
katonák és még hosszan so-
rolhatnám a leleményesebbnél 
leleményesebb jelmezeket. A 
lakoma után egyenként be-
mutatkoztak az „elvarázsolt” 
nebulók, majd izgalmas és 
igen kacagtató versenyjátékok 
emelték már-már tetőfokára a 
jókedvet.

Fél 11-től a Művelődési ház-
ban folytatta most már együtt 
a Kunágotai Óvoda 112 gyer-
meke (mert a kunágotai két 
óvodánk gyermekeihez meg-

hívtuk az almáskamarási óvo-
dásainkat is) a mulatozást, 
ahol Rózsás Viktória kiváló 
színvonalú interaktív zenés 
műsorán meglehetősen jól 
szórakoztak a kicsik. 

Az almáskamarási gyerme-
kek szállításában az önkor-
mányzatunk két transitja köz-
reműködött, köszönjük szépen 
polgármester úrnak és a két 
sofőrnek.

A Rákóczi utcai óvodásokat 
pedig Vindics Gábor szállítot-
ta oda és vissza, hiszen a rosz-
sz időjárás és a nagy távolság 
miatt nem lehetett volna más-
képpen megoldani ezt a nem 
mindennapi összejövetelt. Há-
lásak vagyunk „Gabi bácsinak” 
is, amiért mindig a rendelke-
zésünkre áll, ha szükség van rá.

Készítettünk óvodáinkban 
kiszebábot is, melyet a farsan-
gi mulatság végén az óvoda 
udvarának egy arra alkalmas 
pontján elégettük a napunk 
zárásaként.

A sok munkáért, szervezé-
sért az önfeledt, vidám gyer-
mekarcok voltak a fizetség.

Mi mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy a hi-
deg télnek vége legyen és vár-
va-várjuk a szép kikeletet. 
Kissné Nagy Éva óvodavezető

Kunágotai tűzzománcok Békéscsabán

Egy hónapon keresztül volt 
látható a békéscsabai VOKE 
Művelődési házban a Csiffáry 
Zsuzsanna kézműves munkáit 
kiállító tárlat. Az intézmény 
aulájában a könnyed, légi-
es díszlet finoman ölelte át a 

sokszor mély mondanivalót 
tartalmazó és a nézőt gondol-
kodásra késztető alkotásokat. 
A tehetséges ifjú hölgyet arról 
kérdeztük, hogy milyen presz-
sziók érték a tárlattal kapcso-
latban.

 – Több mint tíz éve foglal-
kozom tűzzománccal és az itt 
kiállított képeim saját belső 
korszakaimat tükrözték. A 
munkáimat az elmúlt egy hó-
napban több ezren látták és 
nagyon sok pozitív véleményt 
kaptam. Jó néhány képem és 
ékszerem új gazdára talált, 
ami szintén elismerés a szá-
momra. Továbbra is próbálok 
létrehozni olyan „kis világo-
kat”, melynek sokak lehetnek 
a részesei. Ez úton is külön 
köszönöm minden kunágotai 
közreműködőnek a megnyitón 
való részvételt, mondta a fiatal 
alkotó.

A hulladékszállításról
Önkormányzathoz az elmúlt idő-

ben több lakossági panasz is érkezett, 
hogy a fekete kukákat nem minden 
esetben ürítette ki a szolgáltató. Ez-
úton is szeretnénk felhívni az ingat-
lan tulajdonosok figyelmét a kukák 
helyes használatára.

A szelektív edényzet kihelyezésével 
lehetőség adódott a háztartásokban 
keletkezett hulladékok szétválogatá-
sára. A TAPPE Kft. munkatársai csak 
azokat a kukákat ürítik ki, amelyek 
megfelelnek az adott követelmény-
nek.

A legtöbb probléma a kommunális, 
azaz a fekete kuka használatával van. 
A kukákba tilos veszélyes hulladék, 
salak, zöldhulladék, építési törmelék, 
állati tetem, vagy ürülék elhelyezése. 
Amennyiben a szolgáltató dolgozói 
bármely színű kukát a helyszínen 
ürítésre alkalmatlannak tartanak, azt 
újra válogatás céljából az ingatlan 
előtt hagyják. 
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A helyi adókról
Kunágota község önkor-
mányzata új adónemet vagy 
települési adót nem vezetett 
be.

A magánszemélyek kommu-
nális adója változatlan. Beépí-
tett telek után évente 14.000 
forint, beépítetlen telek ese-
tében pedig 7.000 forint. Az 
adót évente két részletben le-
het befizetni. Az első félévit 
március 15-ig, a második fél-
évi részletet pedig szeptember 
15-ig lehet pótlékmentesen 
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.

Külön értesítést, határozatot 
az iparűzési adó fizetésére az 
eddigi gyakorlathoz hasonló-
an az idén sem küldünk, emel-
te ki Boldog Zoltánné jegyző 
nő.

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 nő azon-
ban felhívta a figyelmet egy 
kevésbé ismert szabályozásra 
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 felszólítás nélkül 
intézkedik a hivatal. 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 támogatás összege a min-
denkori éves kommunális adó 
mértékének 50%-a.

Hasznos tudnivalók a szelektív 
gyűjtőtartályok használatáról

A sárga színű tartály a ház-
tartásokban keletkező papír, 
műanyag és fém hulladékok 
elkülönített gyűjtésére szolgál. 
Elhelyezhetők benne: 
• újságok, folyóiratok, füze-

tek, könyvek, hullámpapírok, 
csomagolópapírok, karton-
dobozok, kiöblített italos 
kartondobozok (tejes-, gyü-
mölcsleves doboz). 

• üdítős és ásványvizes PET 
palackok, kiöblített háztartá-
si flakonok és azok lecsavart 
kupakjai (pl. samponos, hab-
fürdős) 

• háztartásban előforduló tisz-
ta fóliák (szatyrok, tasakok, 
csomagoló fóliák), kimosott 
tejes-, joghurtos poharak 

• különféle háztartási fémhul-
ladékok (pl. evőeszközök) és 
fémdobozok (italos- és kon-
zervdobozok). 

A dobozokat, flakonokat la-
pítva kell az edénybe helyezni, 

hogy minél kevesebb helyet 
foglaljanak, ezáltal minél több 
hulladék férjen a tartályba.

A tartályban elhelyezett pa-
pír, fém- és műanyaghulladé-
kok elkülönítése utólag, a vá-
logatóműben történik.
Kérjük, NE dobjanak bele:
• élelmiszer-maradványokat és 

egyéb szennyeződéseket tar-
talmazó (pl. olaj, zsír, oldó-
szer) papírokat, használt pa-
pír zsebkendőt, szalvétákat!

• zsíros, olajos, háztartási ve-
gyi anyaggal szennyezett 
(nem kimosott) flakont, 
margarinos dobozt, élelmi-
szer-maradványt tartalmazó 
műanyagot, hungarocellt 

• CD-lemezt, magnó- és vi-
deokazettát, egyéb műanyag-
nak ítélt hulladékot (pl. 
nejlonharisnya), mert újra-
hasznosításuk jelenleg nem 
megoldott! A fémhulladékok 
esetében is fontos, hogy azok 
kiöblítve, tisztán kerüljenek a 
tartályba. 
A szelektív hulladékgyűjtő 

tartályok házon belüli elhelye-
zése, tisztán tartása, a ház elé 
való ki- és visszahelyezése a la-

kóingatlan tulajdonosának, il-
letve a társasháznak a feladata.

Az edényeket az ürítés nap-
ján kora reggel, vagy az azt 
megelőző nap este kell ki-
helyezni jól láthatóan, célgé-
pünkkel könnyen megközelít-
hető helyre. 
Fontos!
• Munkatársaink a szelektíven 

gyűjtött hulladékot csak a 
tartályokból ürítik, mellé ra-
kott zsákokból és egyéb táro-
lóeszközökből nem szállítják 
el.

• Nem ürítik ki a tartályt kol-
légáink akkor sem, ha az te-
lepülési szilárd hulladékot is 
tartalmaz. Ekkor azt átválo-
gatásra vonatkozó felhívást 
hagynak a helyszínen.

• A gyűjtőtartályok mellé ra-
kott egyéb, nem odavaló 
hulladék kezeléséről is az in-
gatlan tulajdonosának, vagy 
a lakóház kezelőjének kell 
gondoskodnia.

TAPPE Hulladékgazdálkodási, 
Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba Luther u. 2. 
Tel.: 06 66 442 342

Szelektívhulladék-gyűjtés 
2018. évi időpontjai  

(sárga kukák ürítési ideje )
 »március 22.

 » április 19.
 »május 17.
 » június 21.
 » július 19.

 » augusztus 16.
 » szeptember 20.

 » október 18.
 » november 15.
 » december 20.

Kérjük az edényzetet a szállí-
tás napján reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az ingatlanok elé.

A TAPPE Hulladékgazdál-
kodási, Köztisztatásgi és 
Szolgáltat Kf t. 2018. évi 
ügyfélfogadási rendje

Kunágota, hétfő: 13.00–14.30
 » február 12.
 »március 12.
 » április 09.
 »május 07.
 » június 04.
 » július 30.

 » augusztus 27.
 » szeptember 24.

 » október 22.
 » november 19.
 » december 17.

Ügyfél referens: Karácson Olga, 
Karácson Ádámné
06-30/965-37-32, 06-30/219-3556
Email: karacson.olga@tappe.hu
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Időkerék
 � 1579. A középkorban itt la-

kóknak a kapu, sertés és méh-
kas adón kívül menyasszony 
adót is kellett fizetniük.

 � 1786. Kunágota pusztát ez 
idő szerint három házban há-
rom család lakta. Mindegyik 
család 10 fővel bírt, így a lako-
sok száma 30, amihez társult 
még 26 idegen személy, akik 
szálláshelye ismeretlen volt. A 
28 férfi lakos közül csak egy 
volt nős.

 � 1893. június 23-án a ku-
nágotai ref. gyülekezetben ifj. 
Szabó János, a békésbánáti 
esperes fia választatott rendes 
lelkipásztorrá.

 � 1905. augusztus hó 28-án 
özv. Jakabffy Lászlóné kuná-
gotai pusztájára hívták sür-
gősen Molnár Aladár ma-
gyarbánhegyesi állatorvost. 
Az értesítés szerint a legelni 
kihajtott gulya fölfúvódott és 
gyors segítségre van szükség.
Az orvos a helyszínen döb-
benten látta, hogy az istálló 
mögött elterülő ciroksarjas 
réten tizenhét tinó volt el-
hullva. Másik négy súlyos be-
tegen feküdt, amiből még ak-
kor három kimúlt. Az állatok 
15 percnyi legelés után lettek 
rosszul, majd rövid időn belül 
elpusztultak. A doktor arra 
gyanakodott, hogy az állatok 
vesztét nem a felfúvódás okoz-
ta, hanem valami gyorsan ható 
mérgezés.
Néhány nappal később szep-
tember 9-én Telbisz Alajos 
birtokán is hasonló eset tör-
tént. A gulya itt is a learatott 
cirokföldön harapdálta a zsen-
ge ciroksarjat, aminek követ-
keztében hét tinó és egy tehén 
betegedett meg. Ezek közül 
kettő még akkor elpusztult. A 
kiérkező állatorvos akárcsak a 
korábbi esetnél, itt is mérge-
zést gyanított és haladéktala-
nul hozzá fogott a kezeléshez. 

Minden állat szájába beleön-
tött 1 liter erős feketekávét, 
majd 15 gramm étert fecs-
kendezett a bőrük alá. Ez idő 
alatt az eszméletlen jószágokat 
folyamatosan locsolták hideg 
vízzel. A tinók a beavatkozás 
után életben maradtak.
A doktor élt a gyanúperrel, 
hogy a zöldcirok tartalmazha-
tott valamilyen mérget, amely 
később igazolást is nyert. A 
bűnös, a gyorsan felszívódó 
cián volt. A gazdák között 
futótűzként terjedt el a gulya-
pusztulás híre. Az említett eset 
után soha többet nem lehetett 
a ciroktáblák közelében lege-
lésző haszonállatokat látni.

 � 1909. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Dá-
czer Károly okleveles tanítót a 
kunágotai urbánpusztai állami 
elemi népiskolához rendes ta-
nítóvá nevezte ki.

 � 1910. A községben élők 
nemi megoszlása szinte 
egyenlő: 2891 férfi és 2879 nő 
él Kunágotán. A lakosság több 
mint fele, 3285 fő nőtlen és 
hajadon.

 � 1963. 160 ezer forintos 
költséggel két és fél kilométer 
hosszú járda épült a Rákóczi 
utcán.

 � 1962. Nagy László akkori 
nyolcadikos tanuló visszaem-
lékezése szerint a tavasz be-
álltával az osztályfőnök Szalai 
Sándor kezdeményezésére a 
nyolcadik osztály selyemher-
nyó tenyésztésbe fogott az 
osztálypénztáruk gyarapítása 
érdekében. „A vállalkozás egy 
kosár selyemhernyó beszerzé-
sével indult.
A hernyókat az igazgató en-
gedélyével a nagy iskola pad-
lására vittük. A födémet újság-
papírokkal letakartuk és ide 
borítottuk a kosár izgő-moz-
gó tartalmát. Ettől kezdve 

minden reggel 2-2 gyerek 
hajnalban kiment az eperfás 
útra eperlevet szedni, hogy a 
hernyók napi élelemadagját 
biztosítani tudjuk. A hernyó-
kat ugyan is csak az eperfa 
levelével lehetett táplálni. A 
padláson üdülő hernyók nap-
közben szerteszét másztak, de 
a reggeli etetésre mindig ott 
vártak bennünket az újságpa-
pírokon.
Néhány hét múlva a hernyók 
begubóztak, majd miután a 
lepkék kirepültek, a gubókat 
értékesíteni lehetett. A bevé-
telt az osztály a ballagási ren-
dezvényünkre költötte, ami az 
akkori nagy kultúrban volt. Ha 
jól emlékszem jaffát vetünk 
rajta”.
(A jaffa csatos üvegben kapha-
tó narancsízű szénsavas üdítő-
ital volt.)

 � 1969. Ebben az évben 90 
motorkerékpárt és 25 sze-
mélygépkocsit tartottak nyil-
ván Kunágotán. Rádiókészü-
lék szinte mindenhol, televízió 
viszont csak minden harma-
dik házban volt. A községből 
hiányzott az autó és televízió 
szerelő.

 � 1970. A Szabad Föld Kupa 
elődöntőjét elveszítette Kuná-
gota. Görcsönyben 500 néző 
előtt zajlott a rangos küzde-
lem. A mérkőzést a 11-es rú-
gások döntötték el. Mindkét 
csapat 5–5 tizenegyest rúgott. 
A büntetőkből a Görcsöny 
együttese mind az ötöt értéke-
sítette, a kunágotaiak csak né-
gyet rúgtak be. Így a Görcsöny 
együttese került a Szabad Föld 
Kupa döntőjébe, amelyet au-
gusztus 20-án a Népstadion-
ban a Ceglédi MEDOSZ el-
len játszottak.
(Ha ezt a meccset a kunágo-
tai focisták megnyerik, akkor 
a helyi sporttörténelem leg-
szebb koronáját a Népstadion-
ban szerezhették volna meg.)

 � 1984. február 9-re virradó-
an hatalmas, orkán erejű széllel 
hóvihar csapott le a községre. 
A szél sebessége meghaladta a 
80–100 kilométer/órát.
A lezúduló hótömeg járhatat-
lanná tette a Kunágotára be és 
kivezető utakat.
A szél fákat és villanyvezeté-
keket szaggatott le méteres 
hótorlaszokat építve az utakra. 
A faluban péntek délutántól 
másnap 5 óráig nem volt áram. 
Az élelmiszer ellátást két nap-
pal később már csak katonai 
járművekkel tudta biztosítani 
a megyei operatív bizottság.
Filmekbe illő látvány volt 
a havas Rákóczi utcán az 
olajzöld kétéltű lánctalpasok 
megjelenése, amelyből tejet és 
egyéb élelmiszereket pakoltak 
ki a nagyobb üzletek előtt.

 � 1992. Áprilisában bezárt a 
bölcsőde.

 � 1994. A Kossuth utcában a 
gázvezetéssel foglalkozó mun-
kások nem kis riadalommal 
vették észre, hogy az árokásó 
gép emberi koponyákat emelt 
a felszínre.
A múzeumi bejelentés után a 
helyszínre érkező Medgyesi 
Pál régész szerint feltehetően 
Szent László korabeli temető 
került napvilágra.

 � 2000. december 17-én nyílt 
meg Kunágota község terüle-
tén a küllemében és szolgálta-
tásaiban is korszerű Ametiszt 
Gyógyszertár.
Fekete Józsefné gyógyszerész 
szándéka szerint olyan üzletet 
kívánt kialakítani, amely tel-
jes körű kínálatával a lakosság 
egészségmegőrzését szolgálja 
hosszú ideig.

 � 2006. A Fábi Kábeltv Kft. 
megkezdte a kábeltévé-háló-
zat kiépítését. A belépési díj 
12 ezer 500 forint volt laká-
sonként.


