
Rangos kitüntetésben részesült Balázs Imre

A Békés Megyei Polgárőr 
Szövetség március 3-án tartot-
ta meg az éves közgyűlését. A 
rendezvénynek a Békés városi 
polgármesteri hivatal díszter-
me adott otthont. A polgár-
őrség éves munkájának ismer-

tetése után Csóra György az 
Országos Polgárőr Szövetség 
általános elnökhelyettese a 25 
éves kiemelkedően magas 
szolgálati teljesítményéért a 
Polgárőr Érdemkereszt arany 
fokozatát adta át Balázs Imre 
kunágotai polgárőr elnök-
nek.

A kitüntetés apropóján be-
szélgettünk a díjazottal a pol-
gárőrség múltjáról és jelenéről.

– A kunágotai polgárőrség 
1993-ban alakult. A község 
számára teljesen új volt az 
akkor megszervezésre került 
polgárőrség. A lakosság ré-
széről nagyon sok biztatást 
kaptunk, amikor azt látták, 
hogy esténként rendszeresen 
járőrözünk az utcákon. A húsz 
önkéntes nem csak dicséretet 
kapott, hanem olykor rosz-
szalló véleményt is, hiszen 

akik „ferde úton jártak” nem 
szívesen találkoztak össze a 
gyalog vagy éppen kerékpár-
ral járőröző társainkkal. A 
községi önkormányzat a kez-
detektől nagyon segítőkészen 
állt hozzánk. Székhelyül meg-
kaptuk a régi tűzoltószertárt, 
illetve gépkocsival is segítették 
a munkánkat. Együttműködé-
sünk az önkormányzattal és az 
intézményekkel mindig kor-
rekt volt. Biztosítottuk az is-
kolai és községi rendezvénye-
ket, jelen voltunk a társadalmi 
eseményeken és ballagásokon 
is egyaránt.

A polgárőr parancsnok pél-
dája mintaértékű lett a csa-
ládja számára. A feleségén és 
a lányain kívül a vejei is rend-
szeresen teljesítik az évi 140 
óra polgárőr szolgálatot. Az 
önkéntes szervezet jelenleg 60 

fővel működik. Az elmúlt év-
ben és az idén is 3-3 új fiatal 
kérte a felvételét a polgárőrség 
kötelékébe. Az arany érdem-
kereszttel kitüntetett parancs-
nok a szervezet helyi vezetését 
a közelmúltban átadta a fiata-
labb nemzedék számára.

– A 25 évnyi szolgálatot 
örömmel végeztem, de sajnos 
az egészségi állapotom nem 
teszi lehetővé a további hu-
zamosabb munkát. Természe-
tesen a megszerzett tapaszta-
latommal ezután is segíteni 
kívánom minden kunágotai 
polgárőr munkáját –  mondta 
a leköszönt parancsnok.

 A kitüntetéshez Kunágo-
ta Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete is gratu-
lál, valamint további hasznos 
együttműködést kíván a régi 
és az új vezetésnek egyaránt.

Nincs változás  
a szavazókörökben

A 2018. április 8-án követ-
kező országgyűlési képvise-
lő választáson Kunágotán 3 
szavazókör működik. 

A szavazókörök kialakításá-
ban nincs változás, az 1. és 2. 
számú szavazókör a Központi 
Iskola épületében, a Rákóczi 
utca 11. szám alatt, a 3. szava-
zókör az Újtelepi Iskola épüle-
tében, a Rákóczi utca 73. szám 
alatt kerül kialakításra.

Az Újtelepi iskolánál a Rá-
kóczi utca felőli főbejáratnál 
közelíthető meg a szavazókör.

A Központi iskolánál az épü-
let időközbeni átépítése, átala-
kítása miatt és azért, hogy az 
akadálymentes megközelítést 
is biztosítsuk, nem a Rákóczi 

utcai főbejáratnál, hanem a 
Rákóczi és Árpád utcák felőli 
gyalogbejárónál közelíthetők 
meg a szavazókörök, az udvar 
felől. Az udvaron a kerékpáro-
kat is le tudják tenni a szavazni 
érkezők.

Mozgóurnát  
a Helyi Választási Irodánál 
lehet írásban kérni, illetve  

a szavazás napján az 
illetékes szavazatszámláló 

bizottságnál 15 óráig.

A szavazás napján  
a szavazókörök  

reggel 6 órától este 7 
óráig tartanak nyitva.

ÓVODAI BEÍRATÁS
A lakókörzetnek megfelelő óvodában:

ÁRPÁD UTCAI ÓVODA
2018. április 4–28-ig, 8.00–10.00 óráig

RÁKÓCZI UTCAI ÓVODA
2018. április 4–28 ig, 10.00–12.00 óráig

Kérjük a szülőket, hozzák magukkal a gyermek:

<cuadrado>  születési anyakönyvi kivonatát,
<cuadrado>  TAJ kártyáját,
<cuadrado>  lakcímkártyáját,
<cuadrado>  gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot,
<cuadrado>  nagy családosság esetén az Államkincstári Igazolást,
<cuadrado>  HH, HHH-ről szóló határozatot,
<cuadrado>  esetleges tartós betegségéről szóló orvosi leletet.

KUNÁGOTAKUNÁGOTA
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Gyöngyvilágom
Egy kézműves alkotó szá-

mára a legnagyobb elismerés 
az, amikor az általa készített 
termékek valódi viseleti tárgy-
ként kelnek életre. A március 
15-i kunágotai rendezvényen 
jó néhány kabát hajtókáján 
különleges kokárdák hirdették 
a szabadságharc örök érvényű 
eszméit. Az említett kokárdák 
gyönyfűzéses technikával ké-
szültek és a tulajdonosaik leg-
alább olyan örömmel viselték, 
mint amilyen örömmel készí-
tette azokat Puskásné Gózon 
Erzsébet. 

A kreatív alkotót arról kér-
deztük, hogy milyen út veze-
tett a hobbi időtöltéstől a profi 
vállalkozásig.

– 2012-ben egy Mikulás 
ajándék kapcsán, ahol az volt 
a feltétel, hogy saját készíté-
sű és személyre szóló legyen, 

nagy kihívás volt egy geoló-
gus és hardrock zenész kolléga 
megajándékozása. Így készült 
el az első ásványfám, ami nagy 
sikert aratott. Készítése során 
rengeteg energiát és megszűnő 
időt tapasztaltam. Attól kezd-
ve bármilyen stressz ért, vagy 
fát vagy valamilyen ékszert 
fűztem. A fák készítésében 
csatlakozott a fiam és a fér-
jem is. Ösztönösen készítettek 
élethű formájú fákat, különbö-
ző anyagokból.

Utam a gyöngyfűzés felé 
fordult, ahol millió stílus, for-
ma, lehetőség van. Aprólékos 
és sok türelmet, koncentrálást 
igénylő feladat, amiben nagy 
segítség az, hogy képekben és 
folyamatokban gondolkozom. 
A gyöngyfűzés világában va-
gyok igazán önmagam.

Elsősorban az orosz gyön-

gyösök munkáit figyelem, 
onnan merítek inspirációt és 
alakítom ki a saját stílusomat. 
Kevés olyan minta van, ami-
hez nem teszek valami pluszt, 
vagy mást, illetve 2 éve már 
saját tervezésű alkotásaim is 
születtek. Első sajáttervezésű 
medálom a Margit nevet kap-
ta, nagymamám tiszteletére.

Családtagok, barátok, isme-
rősök után ismeretlen emberek 
kerestek meg, hogy értékesí-
tem e alkotásaimat. Így a tör-
vényi megfelelés miatt lettem 
vállalkozó kézműves.

Fő publikáló területem az 
internet, illetve az általam ké-
szített ékszerek viselete. Ma 
már elmondhatom, hogy az 
ország minden táján visel va-
laki általam készített ékszert. 
Kunágotán kívül Mezőhegye-
sen és Mezőkovácsházán volt 

lehetőségem kiállítóként meg-
jelenni. A menedzselés nem 
erősségem, az időt inkább a 
fűzésre szánom – hangsúlyoz-
ta Puskásné Gózon Erzsébet.

MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA

A Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány kuratóriuma tisztelettel  
és szeretettel vár minden érdeklődőt a

2018. április 14-én 18 órakor kezdődő  
jótékonysági báljára.

Helyszín: Iskolai sportcsarnok

Jegyek elővételben 2018. április 09-ig a következő személyeknél kaphatóak: 
g     II. sz. Óvoda – Román Aranka     g     I. sz. Óvoda – Kissné Nagy Éva      g     Német Iskola – Nádházi Erzsébet    

g     Központi Iskola gazdasági irodája – Jambrich Etelka     g     Újtelepi Iskola – Varjú Ildikó

Jegy ára vacsorával: Felnőtt: 1600 Ft, gyermek: 800 Ft

A báli műsor ezen a napon a támogatójeggyel is megtekinthető. Támogatójegy ára: 500 Ft.

Tisztelettel kérjük, amennyiben lehetősége engedi, tombolatárggyal vagy egyéb felajánlással támogassa rendezvényünket. 
(A tombolatárgyakat a Művelődési Házban Gábor László, az Általános Iskolában Jambrich Etelka gyűjti.)

Tisztelettel és köszönettel: A Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány kuratóriuma és a gyerekek. A változtatás jogát fenntartjuk!

Puskásné Gózon Erzsébet által 
gyöngyfűzött kunágtotai címer

Lomtalanítás
Felhívjuk a Tisztelt lakosság 

figyelmét, hogy

a Dareh Bázis Zrt.

2018. április 21-én  
szombaton,

LOMTALANÍTÁSI  
NAPOT TART.

Kérjük, hogy az elszállításra 
váró lomot reggel 6 óráig he-
lyezzék az ingatlan elé, melyet 
cégünk díjmentesen elszállít.

Nem szállítjuk el: az építési 
törmeléket, elektromos ház-
tartási eszközöket, gumiab-
roncsot, veszélyes hulladéko-
kat (akkumulátort, festéket, 
fáradt olajat, hígítót, növény-
védőszert stb.) és a zöldhulla-
dékot sem.
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Szavalóverseny a Bereczki Máté  
általános iskolában

A kunágotai általános iskola 
alsó tagozatos diákjai márci-
us végén a költészet napjához 
kapcsolódó szavalóversenyen 
vettek részt.

A Művelődési házban meg-
tartott rendezvényen nívós 
szakmai zsűri előtt mondhat-
ták el a kisdiákok a számukra 
kedves verseket. A szavalato-
kat Csiffáry Zsuzsanna színi 
tanodát végzett alkotó, Gyön-
gyösiné Bálint Anna nyugdí-

jas pedagógus, magyar szakos 
tanár és a szintén kunágo-
tai Nagy Róbert színművész 
pontozta és értékelte. A zsűri 
minden korcsoportban három 
helyezést adott ki.

Az értékelések alapján a kö-
vetkező eredmény született:
1. osztály
• I. helyezett (megosztott első 

hely) Bach Angelika Melisz-
sza és Keller Vanda

• II. helyezett: Vígh Gréta

2. osztály
• I. helyezett: Balog Fruzsina
• II. helyezett: Varga Lili Kitti
• III. helyezett: Balog Glória
3. osztály
• I. helyezett: Dóczi József
• II. helyezett: Nyegota Kevin 

Alex
• III. helyezett: Finta Bence
4. osztály
• I. helyezett: Mohácsi László
• II. helyezett: Balog Vivien
• III. helyezett: Fábián Piroska

Nem várt meglepetésként 
a zsűri egyik tagjától külön-
díj felajánlás is történt. Nagy 
Róbert, aki a színészi munkája 
mellett a Fővárosi Nagycir-
kusz produkciós asszisztense 
is, egy négy főre szóló cirkusz 
belépőt adott át a harmadik 
osztályos Dóczi Józsefnek.

A díjazottaknak gratulálunk 
és további sikeres szereplést kí-
vánunk!

Időkerék
 � 1849 őszén a kunágotai ha-

tárban egy bizonyos Novák 
nevezetű béres tanyáján húzó-
dott meg gróf Teleki Sándor 
honvéd ezredes, akit az aradi 
várban Haynau vérbírósága 
halálra ítélt.
A gróf a börtönorvost lefizetve 
Mácsára szökött, ahol Cser-
novics Péter neki ajándékozta 
Damjanich tábornok lovát, 
mondván, hogy egy gróf nem 
szökhet gyalogosan. Így került 
Teleki Sándor Kunágotára, 
majd innen Szegeden át Bel-
grádba.

 � 1877 októberében Ambrus 
Lajos a békés-bánáti refor-
mátus egyházmegye derék ta-
nácsbírája, a gyulai ref. egyház 
részére új orgonát vásárolt, 
ugyanakkor a régi orgonát a 
kunágotai zsenge egyháznak 
ajándékozta.

 � 1891. július 7-én éjjel az 
Elek-Almáskamarás-Kunágo-
ta vonalon földrengést észlel-
tek.
Feltehetően egy kisebb szer-
kezeti vonalon kipattant ren-

Közvilágítási hibabejelentések
Tájékoztatjuk a tisztelt la-

kosságot, hogy NKM Áram-
szolgáltató Zrt. telefonos ügy-
félszolgálata a hét minden 
napján, a nap 24 órájában fo-
gadja a közvilágítással kapcso-
latos hibabejelentéseket.

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. 
kizárólag a lenti elérhetőségek 
valamelyikén bejelentett hibák 
esetén tudja vállalni a hibaja-
vítások bejelentéstől számított 
határidőn belüli teljesítését

Telefonos ügyfélszolgálat hiba-
bejelentő:

06 62 565-881 / 4-es menüpont
(a nap 24 órájában hívható)

Regisztráció nélkül az alábbi 
online felületen van lehetőség 
közvilágítási hibák bejelenté-
sére:
https://www.nkmaram.hu/kozvi-
lagitasi_hibabejelentes/

Postai cím:
6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 64–66.

6720 Szeged,
Klauzál tér 9.

Folytatás a 4. oldalon
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gésről volt szó, ami néhány 
másodpercig tartott és károkat 
nem okozott.

 �Horthy Miklós Magyar-
ország Főméltóságu Kor-
mányzója, mint a vitézek fő-
kapitánya, az országos vitézi 
szék előterjesztésére az 1923. 
évben a következőket méltóz-
tatott vitézekké avatni: vitéz 
Marosi István földmíves, volt 
tartalékos szakaszvezető, aki 
névváltoztatást is alkalmazott. 
Az eredeti neve Maller István, 
amelyet Marosira változtatott 
mind maga, mind pedig a kis-
korú István nevű fia részére. 

 � 1931. március 30-án szü-
letett Kunágotán Szokolay 
Sándor Kossuth- és kétszeres 
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző.

 � 1931. Cséplőgép tulajdo-
nosok: Bakó Károly, Komlósi 
Sándor, id. Miklós Mihály, 
Nagy György Mihály, Olasz 
Károly, Tóth Kálmán, ifj. Tóth 
László, Tóth Mátyás, özv. D. 
Tóth Béláné, Veszeli Lajos. 
Ácsok: Gecser Antal, Ge-
cser István, Kovács István, id. 
Matyus János, ifj. Matyus Já-
nos. A mozgóképszínház neve: 
Uránia

 � 1947 telén kevés volt a tüze-
lő a faluban. Az öt kunágotai 
iskolának összesen 75 mázsa 
szene volt, fája pedig csak ép-
pen annyi, hogy be tudjanak 
gyújtani. A 75 mázsa szénnel 
14 tanterem fűtését kellett 
megoldani, de ezek között volt 
olyan is, ahol egész nap fűteni 
kellett, mivel ott délután is ta-
nítottak. 

 � 1958 novemberében botrá-
nyosra sikeredett a Kunágo-
ta-Szarvas labdarúgó mérkő-
zés.
Percenként köpködték a szar-
vasi játékosokat, már a pályára 
vonulás alkalmával is. A leg-

több kunágotai játékosnak sár 
volt a kezében, s azzal dobál-
ták a szarvasiakat. Már a mér-
kőzés megkezdésekor, amikor 
a labda ott se volt, formálisan 
leütötték a Patis nevű játékost. 
Bodnár Béla játékosról nem 
is beszélve, akit az „ökölvívó 

mérkőzések” szabályai szerint, 
formálisan kiütöttek. Amikor 
Bodnár a földre zuhant még 
rugdosni akarták, de miután 
látták vérbeborult arcát, to-
vább nem bántották. Kerekes 
Béla nevű játékost futás köz-
ben –  amikor a labda nem is 
volt nála –, hátulról úgy meg-
rúgták, hogy súlyos combsérü-
lést szenvedett.
Állandóan sár és kő repült be 
a játéktérre a közönség so-
raiból. A közönség a lehető 
legcsúnyábban szidalmazta és 
fenyegette a szarvasiakat. A 
vendégek szerint ami Kuná-
gotán történt az az emberiség 
és a sport megalázása volt. 
(A mérkőzésen történteket a 
kunágotai játékosok másként 
ítélték meg.)

 � 1970. Tavasszal megkez-
dődött egy tojó telep építése, 
amely 24 ezer törzsállományú 
tyúk tartására lett méretezve. 
A beruházás költsége 18 mil-
lió forint.

 � 1970.  Átadták az új pék-
séget a Rákóczi utcán. A sü-
tőüzem két műszakban dol-
gozott. A négy szakember és 
a kisegítő személyzet napon-
ként 20 mázsa kiváló minő-
ségű kenyeret és pékárut sütött 
a kunágotai és a környékbeli 

falvak lakóinak. Minden reg-
gel 6 órakor, hajnali sütésű, 
friss kenyér és sütemény várta 
az ÁFÉSZ 15. sz. boltjában a 
vásárlókat. A sütőüzem mellé 
impozáns kenyér- és péksüte-
ményt árusító pavilon is épült. 
(Az egykori gabonatárolóból 
átalakított pékség helyén ma 
gazdabolt működik.)

 � 1975. A községben 64 sze-
mélygépkocsi-tulajdonos van.

 � 1980. id. Földi János Má-
tyás utcai lakos visszaemléke-
zése szerint az Auschwitzban 
meggyilkolt kunágotai zsidó 
orvos lakása még az 1950-es 
években is tartogatott megle-
petést. Morvai Ödön Rákóczi 
utcai lakását a háború után 
párt célokra használták, de a 
rendelőjében felállított rönt-
gen gép sokáig háborítatlanul 
várta sorsának jobbra fordu-
lását. Az idő múlása viszont 
elavulttá tette a dízel gene-
rátorról működő gyógyesz-

közt, így annak leszerelését 
már semmi sem gátolhatta. A 
gépet nagyméretű vascsövek 
tartották, amelyek a padlóhoz 
és a mennyezethez voltak erő-
sítve. Amikor a munkások a 
vascsöveket is kibontották a 
helyükről, akkor jött az igazi 
meglepetés. Az egyik csőből 
ugyan is egymás után gurultak 
ki a kiló számra eldugott ezüst 
Horthy 5 pengősök.
Az orvos jól sejtette, hogy csak 
a rendelő berendezése élheti 
túl a barbár pusztítást, és ezért 
rejtette el vagyonának meg-
maradt részét a röntgengép 
tartó elemeibe. Morvai soha-
sem tudta meg, hogy mi lett az 
ezüst 5 pengősök sorsa. 1944. 
július elején a gázkamrában 
végezte az életét a családjával 
együtt.

 � 1982. A Rákóczi utcán tár-
sadalmi munkában kerékpárút 
készült. Az építkezés miatt az 
egykori vasút nyomvonalában 
lévő rózsatöveket el kellett tá-
volítani. A járda melletti göm-
bakácokat is ekkor vágták ki. 
Erre azért volt szükség, mert a 
szakszerű ápolás hiánya miatt 
a fákat kártevő rovarok támad-
ták meg. A gömbakácok he-
lyére az ősz folyamán hatszáz 
darab vérszilva csemete került 
kiültetésre.

 � 1992 júniusában a lakossá-
gi vezetékes telefonfejlesztés 
kapcsán 240- en igényeltek 
új telefon bekötést. Az igény-
lőknek telefononként 40 ezer 
forint hozzájárulást kellett fi-
zetniük.

 � 2001. A lakosok száma 3217 
fő, amelyből regisztrált mun-
kanélküli 316 fő. Ez idő sze-
rint a legidősebb lakos Filipi-
nyi Mátyásné született Áchim 
Dorottya, aki 1900. november 
7-én született. A legfiatalabb 
pedig Fülöp Patrik, aki 2001. 
július 27-én született.

IdőkerékFolytatás a 3. oldalról

Az 1970-ben átadott pékség és pavilon átalakítása gazdabolttá
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