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Tanévnyitó
A Bereczki Máté Általános 

Iskola tanévnyitó ünnepsé-
gére szeptember 1-jén reggel, 
8 órakor kerül sor az iskola 
központi épületében. Gál Ilo-
na intézményvezető-helyettes 
elmondta, hogy az ünnepsé-

get követően a diákok az első 
órában az osztályfőnökeikkel 
találkoznak, majd ezt követő-
en a pénteki tanrend szerint 
folytatódik a tanév első napja. 
Telefon: 06-68/430-018
E-mail: kuniskola@gmail.com

A falunapról
Önkormányzatunk ebben az 
évben 17. alkalommal ren-
dezte meg a falunapot, ez al-
kalommal augusztus 5-én és 
6-án.

A falunapi rendezvényünk 
hetében a hagyományos, helyi 
alkotók műveiből összeállított 
időszaki tárlatunk augusztus 

26-ig volt látogatható a Mű-
velődési Ház nagytermében.

A tárlaton kiállításra ke-
rültek: a kunágotai Bereczki 
Máté Általános Iskola tanuló-
inak rajzai, Balázs Istvánné ké-
zimunkái, dr. Csiffáry Lajosné 
foltvarrásos munkái, Csiffáry 
Zsuzsanna tűzzománc alko-
tásai, Gózon Mihályné hor-

golt munkái, Horváth Anikó 
selyem virágai, Gyöngyösi 
Károly festményei, Kovács 
Lászlóné gobelin képei, Nád-
házi Lászlóné grafikái, Nagy 
Zoltánné rajzai és dekupázs 
technikával készített dísztár-
gyai, Puskásné Gózon Erzsé-
bet ásvány ékszerei és Szabó 

Tamás Országház makettje. 
Minden kiállítónak és alko-
tónak tisztelettel köszönjük 
a részvételt és gratulálunk az 
alkotásokhoz – emelte ki Süli 
Ernő polgármester.

Az augusztus 5-i szórakoz-
tató programok közül minden 
korosztálynak próbáltuk biz-
tosítani a szórakozási lehető-

Ingyenesen étkezhetnek 
az alsó tagozatos diákok
A gyermeket nevelő családok 

számára eddig is ismert volt, 
hogy a Gyermekvédelmi tör-
vény rendelkezései értelmében 
a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyer-
mekek részére ingyenesen kell 
biztosítani a gyermekétkez-
tetést a szülő kérelmére. Ez a 
jogszabályi támogatás megil-
leti az óvodás és az általános 
iskolás gyermekeket egya-
ránt. Ebben az esetben teljes, 
100%-os támogatásban része-
sül a szülő a gyermekétkezte-
tés díjához, tehát igényelheti 
óvodás, általános iskolás gyer-
meke ingyenes étkezését.

Fontos tudni, hogy ebben az 
esetben is kérnie kell a szülő-
nek az étkezést és nyilatkoznia 
kell a jogosultságról, csatolnia 
kell a megállapító határozatot. 
(Tulajdonképpen ezzel az alá-
írt nyilatkozattal és a csatolt 
határozattal „fizet” a szülő az 
étkezésért.)

Aki nem jogosult rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményre, de családjában három 
vagy több gyermeket nevel-
nek, vagy tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeke részére 
kéri az étkeztetést, az 50%-
os kedvezményben részesül 
a gyermekétkeztetés díjából, 
felét kell fizetnie. ( Jelenleg az 

iskolás intézményi étkezés – 
tízórai, ebéd, uzsonna – térí-
tési díja 480 forint, melynek a 
felét jogszabályi kedvezmény-
ként kell biztosítani ebben az 
esetben, aláírt nyilatkozat és 
csatolt igazolás ellenében.) 

Az 50%-os kedvezményben 
részesülő alsó tagozatos gyer-
mekek és a kedvezményben 
nem részesülő alsó tagozatos 
gyermekek számára is bizto-
sított önkormányzati döntés 
alapján az ingyenes étkezés. 
A Képviselő-testület döntése 
értelmében a Bereczki Máté 
Általános Iskola minden alsó 
tagozatos diákja ingyenesen 
étkezhet szeptember 1-től 
a tanév végéig. Az ingyenes 
étkezés igénybevételéhez az 
érintett családoknak kérel-
met kell benyújtani az Ön-
kormányzat Humánpolitikai 
Bizottságához. A bizottság 
a kérelem elbírálásakor nem 
vizsgálja a család jövedelmi vi-
szonyait. 

A szükséges nyomtatványok, 
nyilatkozat, kérelem az Isko-
lánál, az Önkormányzatnál és 
a Konyhánál is rendelkezésre 
állnak. Kérjük az érintetteket 
a nyilatkozatok, kérelmek mi-
előbbi benyújtására – tájékoz-
tatta lapunkat Boldog Zoltán-
né jegyző.

Beiskolázási támogatás
Kunágota Község Képvise-

lő-testülete az elmúlt évekhez 
hasonlóan az idei évben is 
segíteni kívánja azokat a csa-
ládokat, amelyekben nappali 
tagozatos középiskolás, illetve 
főiskolás diák kezdi meg, vagy 
folytatja a tanulmányait.

A 2017/18-as tanév beisko-
lázási támogatásának mértéke 
a középiskolások részére 5000  
forint, míg az első diplomát 
szerző felsőoktatási hallga-

tók számára 10.000 forint. 
Mindkét esetben az érintet-
teknek szeptember 29-ig kell 
kérelmet benyújtani az Ön-
kormányzat Humánpolitikai 
Bizottságához. A kérelemhez 
csatolni kell a 2017 szeptem-
berében kiállított iskolaláto-
gatási igazolást. A támogatás 
kifizetése a kérelem elbírálá-
sát követően az önkormány-
zat házipénztárában történik 
2017 október hónaptól.

Alkotói tárlat a művelődési házban 

Folytatás a 3. oldalon
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Sárga  
kukák

2017. augusztus 1-től el-
indult a lakosság részéről 
díjmentesen igénybe vehető 
házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszer.

A DAREH Bázis NZrt. 
2017 júniusától kezdődően 
folyamatosan, a szolgáltatás 
igénybevételéhez díjmentesen, 
ingatlanonként egy darab sze-
lektív hulladékgyűjtő edény-
zetet biztosít.

A települések fokozatosan 
kapcsolódnak a rendszerhez. 
Kunágotára augusztus 8-án 
érkeztek meg a szelektív edé-
nyek, melyek lakosság részére 
történő kiszállítása, illetve át-
adása augusztus 10-től folya-
matosan zajlik.

A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést Kunágotán 
havonta egy alkalommal, vár-
hatóan 2017. szeptember hó-
naptól (a későbbiekben meg-
határozott ürítési napokon) 
veheti igénybe majd a lakos-
ság.

A teljes körű szolgáltatás ak-
kor válik lehetővé Kunágotán, 
ha az érintett ingatlanok több, 
mint feléhez kihelyezésre ke-
rülnek a szelektív gyűjtő edé-
nyek.

A szelektív edényekben 
műanyag és fém-csomagolási 
hulladék, valamint papír hul-
ladék helyezhető el. Üveget 
tilos a sárga edényekbe tenni. 

Változások szeptember elsejétől a háziorvosi  
ellátásban, és a védőnői szolgálatban

Az I. számú háziorvosi körzet 
háziorvosi ellátását tartós he-
lyettesítéssel szeptember else-
jétől Rigler doktornő és a  
Dombegyházon praktizáló há-
ziorvosok biztosítják az alábbi-
ak szerint:

Szeptember hónapban dr.  
Zajac Tamara, október hónap-
ban dr. Isztin Lídia, november 

hónapban dr. Gyurkó-Rigler 
Magda, a továbbiakban is havi 
váltásban.

A rendelési idő munkanapo-
kon (hétfőtől péntekig) a Rákó-
czi utca 65. szám alatti rendelő-
ben 13 és 15 óra között lesz.

A rendelőben munkanapo-
kon 7 és 15 óra között az asszisz-
tensek személyesen és telefo-

non (68/430-010) elérhetőek.
Tatár Vivien védőnő szülési 

szabadsága idejére a képvise-
lő-testület Csikné Czifra Mária 
védőnőt bízta meg a helyettesí-
téssel. 

Gratulálunk és jó egészséget 
kívánunk a kismamának, kisba-
bának! A helyettesítéshez ered-
ményes munkát kívánunk!

Hulladékszállítással 
kapcsolatos ügyintézés, 

kihelyezett ügyfélfogadás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, 

hogy szeptember 25-én (hétfőn) 
13:00–15:00 óra között Kunágo-
tán, a községháza (Rákóczi u. 9.) 
épületében lévő 9-es számú iro-
dában, a Tappe Hulladékgazdál-
kodási, Köztisztasági és Szolgál-
tató Kft. hulladékszállítással 
kapcsolatban kihelyezett ügyfél-
fogadást tart.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
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séget. Az ingyenes ugrálóvár, a 
lufihajtogatás, a lovas hintók a 
kikapcsolódást szolgálták.

A szombati napon a Berecz-
ki Máté Asztalitenisz Emlék-
versenynek az iskolai sport-
csarnok adott otthont.

A délelőtt lezajlott verseny-
nek 8 fő résztvevője volt. Az 
első helyezett – mint legutóbb 
is – Papp János lett.

A délutáni pörköltfőzés jó-
kedvvel indult, amelyre 6 csa-
pat nevezett. A versenyzők 
jóvoltából több száz adag étel 
készült el a családok és a ba-
ráti társaságok örömére. Kecs-
kés Attila személyében a zsűri 
pörköltkirályt választott.

– Ebben az évben a faluna-
pon örömmel köszönthettük 
Romhány Községi Önkor-
mányzat küldöttségét is. Rom-
hányt és Kunágotát Bereczki 
Máté emlékének ápolása köti 
össze. A romhányi delegáció 
nevében Vezér Attila polgár-
mester koszorút helyezett el 
Bereczki Máté sírjánál. 

A hagyományosan megren-
dezett kispályás labdarúgó 
versenyen 3 csapat versengett 
a Falunapi Vándorkupáért. 
Ebben az évben ismét a tavalyi 
győztes, a GHÁNA csapata 
szerepelt a legjobban, aki így 
a kupát is elvihette – sorolta a 
település vezető.

A falunapról Lelkészi búcsú  
a falutól!

Folytatás az 1. oldalról

Mohácsi Brigitta a falunapon

Kedves Kunágotai lakosok!
Szeretnénk megköszönni az 

elmúlt másfél év szeretetét, 
emlékét! Ezúton szeretnénk 
elköszönni Tőletek, a jó Isten 
kikutathatatlan bölcsessége 
másfelé szólított és küldött 
bennünket.

A jó Isten áldása kísérjen 
Benneteket, vigyázzatok Ma-
gatokra és Egymásra!

Áldást, békességet, Istennek 
dicsőséget!

Feketéné Fülep Anett refor-
mátus lelkész és családja, István, 
Dani és Bence

Tanévkezdés óvodáinkban
A 2017/18-as tanévet Ku-
nágotán összesen 92 óvodás 
gyermek kezdi meg.

Az Árpád utcai óvodába 36 
gyermek jár, két részben osz-
tott (kis-középső, nagy-kö-
zépső) csoportba 18–18 gyer-
mekkel, akiknek a nevelését, 
gondozását 3 óvodapedagógus 
és 2 fő dajka végzi.

A nyár folyamán ez az in-
tézmény masszív, kiszélesített 
parkolót kapott és a csoport-
szobákban, valamit az óvoda-
vezetői irodában fa lambéria 
szépíti, védi a falakat, melyet 
a helyi önkormányzatnak kö-
szönhetünk.

A Rákóczi utcai óvodába 

56 gyermek jár, idén a magas 
gyermeklétszám miatt 3 cso-
portban látjuk el őket (kiscso-
port, középső csoport, nagy-
csoport), 5 óvodapedagógussal 
és 3 dajkával.

Ebben az óvodában a már 
elhasználódott szőnyegek he-
lyett mindhárom csoportszo-
bába új szőnyeg biztosítja az 
esztétikus látványt és a gyer-
mekek kényelmét.

A csoportokat ettől a tan-
évtől kezdve elnevezzük és 
már nem a régi hagyományos 
módon, hanem kedves, gyer-
mekközeli nevet kapnak (ha-
lacska-, süni-, méhecske-, pil-
langó-, katica csoport).

Osztályfőnökök
A Bereczki Máté Általános 

Iskola 2017–2018-as tanév-
ben induló osztályai és azok 
osztályfőnökei:
1. osztály: Orosz-Kiss Mari-
anna
2. osztály: Varjú Ildikó
3. osztály: Nádházi Erzsébet
4. a osztály: Tóth Kornélia
4. b osztály: Kaszás Edit

5. a osztály: Sellei Mónika
5. b osztály: Kőszegi Józsefné
6. a osztály: Tejes Imréné
6. b osztály: Sipos Erika
7. a osztály: Gál Ilona
7. b osztály: Hack Ferenc 
Mihályné
8. a osztály: Tóthné Molnár 
Erzsébet
8. b osztály: Halász Edit

Elhunyt a község  
legidősebb polgára

Életének 106. évében, 2017. 
augusztus 2-án elhunyt Var-
ga Jánosné Piros Matild Kos-
suth utcai lakosunk.

Lapunk márciusi számában 
adtunk hírt arról, hogy az idős 
matrónát szeretettel köszön-
tötte a község vezetése a 105. 
születésnapján. Az ünnepelt 

ekkor még jó egészségnek ör-
vendett. Matild nénit abban 
a házban érte a csendes halál, 
amelyben az élete nagy részét 
leélte.

A családtagok és ismerősök 
augusztus 5-én kísérték utolsó 
útjára a kunágotai temetőben. 
Nyugodjon békében!
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Régi hírek régi újságokból
 � Huszárosán

Urbán Péter tartalékos huszár-
hadnagy az I. huszárezredben 
3 és egy negyed nap alatt ka-
tonai pakkal Török-Becséről, 
Torontálból, Heő-Bábára, 
Borsodba lovagolt és tett ösz-
szesen 3 és egy negyed nap 
alatt 385,3 kilométert. Ugyan-
is Török-Becséről Kunágota 
Csanád-megyei pusztáig Pur-
gly Lászlóhoz 1 és egy negyed 
nap alatt 148 kilométert lo-
vagolt, ott csatlakoztak hozzá 
Purgly László és Bíró Berti 
szintén tartalékos huszár-
hadnagyok. Pénteken reggel 
indultak el Kunágotáról, este 
Kisújszálláson voltak. Tettek 
tehát 118,9 kilométert 1 nap 
alatt. Kisújszállásról másnap 
Heő-Bábáig 113,8 kilométert 
tettek meg.
1893. augusztus 12., Budapesti 
Hírlap (221. sz.).

 � Olcsó könyv a gazdasági 
és általános ismétlő-iskolák 
számára

Ez a címe a Kun László, Fü-
löp Sándor és Csath András 
kunágotai (Csanád-megye) 
tanítók által szerkesztett isko-
lai olcsókönyvnek, amely, mint 
a címe mutatja, gazdasági is-
métlő-iskolák számára készült.
A könyv elbeszélő olvas-
mányokon kívül földrajzi, 
történelmi, alkotmányi, ter-
mészettani, egészségtani és 
gazdaságtani olvasmányokat 
tartalmaz.
A könyvnek jó magyarsága, 
olvasható és tanulságos, de 
mégis könnyen megérthető 
tartalma tetemesen fölé emeli 
a középiskolák számára elfo-
gadott iskolakönyvek túlnyo-
mó részének.
Az értékes munka, amelyet 
a földmívelésügyi miniszter 
rendkívüli jutalmazásban is 
részesített, nagyon ajánlható 
a tanítással foglalkozók jóaka-
ratába. A több mint négyszáz 
oldalas, kartonba kötött mun-
ka egy koronáért kapható a 
szerzőknél.

1899. augusztus 24., Budapesti 
Hírlap.

 � Nagy viharok és villám-
csapások
Kunágotán a villám lecsapott a 
templomba, de kárt nem oko-
zott.
1912. augusztus 8., csütörtök, 
Népszava.

 � Nagy részvét mellett te-
mették el báró Urbán Pétert
Szent István napján, óriási 
részvét mellett temették el Ur-
bán Pétert, az eleki kerület or-
szággyűlési képviselőjét Kuná-
gotán. A temetésen megjelent 
feleségével vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó, az 
elhunyt sógora, továbbá a ra-
vatal körül ott voltak a rokon-
ság részéről a Purgly-, Mel-
czer, Blaskovich, Vásárhelyi és 
Wekerle családok tagjai is. Az 
országgyűlést Putnoky Móric, 
a nemzeti egység pártját vitéz 
Marton Béla képviselő, a Nep. 
főtitkára képviselte. A megye 

törvényhatóságának küldött-
ségét Fáy István főispán ve-
zette.
A gyászszertartás után Putno-
ky Móric a magyar országy-
gyűlés, Fáy István főispán a 
törvényhatóság közönsége 
nevében beszéltek, majd vitéz 
Marton Béla a nemzeti egy-
ség pártjának képviseletében 
helyezett koszorút a ravatalra. 
A gyászbeszéd után Hollósy 
János a választókerület közön-
sége nevében búcsúzott báró 
Urbán Péter földi maradvá-
nyaitól.
1935. augusztus 22., csütörtök, 
Pesti Napló.

 � Az álruhás kapus
Női kézilabda mérkőzés volt 
Medgyesegyháza és Kunágo-
ta csapatai között. Győztek a 
medgyesegyháziak 2:0 arány-
ban, a végén mégis nagy össze-
koccanás volt, mert kiderült, 
hogy a kunágotaiak kapuját 
egy férfi védte női ruhában. 
1948. augusztus 28., Népszava.

A kunágotai iskolai tankönyv hirdetése. 1900. augusztus. Corvina.


