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Házhoz megy a Mikulás
A hagyományokhoz hűen a
kunágotai gyermekekhez ismét ellátogat a Mikulás december 5-én este.
Mindazon szülők, akik szeretnék, hogy a nagyszakállú
bekopogtasson a házuk ajtaján és személyesen adja át az
ajándékokat a kisgyermekeknek, azok a névvel és címmel
ellátott csomagokat adják le
a Művelődési házban decem-

Kunágota újratelepítésének
175. évfordulója
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a község újratelepítésének 175. évfordulója
alkalmából a Bereczki Máté
parkban elkészíttette az alapítók emlékművét.
Az emlékmű avatása és megáldása 2018. december 12-én
(szerda) lesz.
A római katolikus templomban 11 órakor az ünnepi

szentmisét a települést alapító
104 dohánykertész családért
fogja bemutatni a plébános úr.
A szentmisét követően a
parkban felállított emlékművet Süli Ernő polgármester
leplezi le és mond ünnepi beszédet. Ezt követően az emlékművet Blás Sándor római
katolikus plébános áldja meg.
Tisztelettel várjuk a község lakosságát a rendezvényre.

ber 3. és 5. között. A jelzett
napokon a mikulás segédei a
délelőtti órákban várják a csomagokat.
Az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a kunágotai óvodába járó gyermekek és az általános iskola
tanulói részére 1000 forint értékű édességcsomagot biztosít,
melyet december 6-án kapnak
meg a gyermekek.
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Adventi gyertyagyújtás
Az önkormányzat szervezésében advent négy vasárnapján, délután 4 órakor adventi gyertyagyújtásra várunk
minden kedves érdeklődőt a
Községháza előtt elhelyezett
adventi koszorúnál.

Véradók köszöntése
A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27-e a véradók napja
Magyarországon. Az idei
évben eddig 359 ezren jelentkeztek a Vöröskereszt által
szervezett véradások valamelyikére. Az új véradók száma
megközelíti az ötvenezer főt.

A véradók napja különleges
ünnep. Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás
nagyszerűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban
rejlik, abban, hogy erre a vérre
bármikor bárkinek szüksége
Folytatás a 3. oldalon
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Pályaválasztási Vásár

Már több mint 20 éve minden
ősszel megrendezésre kerül
Békéscsabán a Pályaválasztási Vásár. Az eseményen iskolánk tanulói is részt vettek a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara támogatásának köszönhetően.
– Ennek a rendezvénynek
a legfontosabb célja, hogy
olyan információt nyújtson
a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános,
közép- és felsőfokú oktatási
intézmények tanulóinak, valamint a pályakorrekciót tervező
felnőttek számára, amellyel
segítheti a munkaerő-piaci
igényekhez igazodó döntés
meghozatalában. Ebben az
évben 34 középfokú oktatási
intézmény, 7 felsőoktatási in-

tézmény, 5 felnőttképzési intézmény, 8 egyesület, szakmai
támogató szervezet, 5 kamarai, érdekvédelmi szervezet és
6 közigazgatási szerv képviseltette magát. Mellettük 46
munkáltató is jelen volt, akik
között többen gyakorlati képzőhelyként szolgálnak a me-

gyei szakképzés rendszerében
– részletezte Gál Ilona intézményvezető helyettes.
A délelőtt tárlatvezetéssel
kezdődött a Mezőkovácsházi
Munkaügyi Központ munkatársainak vezetésével, melyen
a gyerekek érdeklődési körének megfelelő középiskolákat

mutattak be. Ezután minden
nyolcadikos maga is felfedezhette a vásárt és elképzeléseinek megfelelő iskolák standjait keresték fel, ahol maguk az
intézmények tanulói meséltek
képviselt iskolájukról. Ki lehetett próbálni a traktorvezetést,
a fúrást, a faragást, a hegesztést, fűrészelést.
A lányok a fodrászat, a smink
készítés, a varrás, a csecsemőgondozás, felszolgálás, cukrászat rejtelmeivel ismerkedhettek. Lehetőség volt finom
sütemények, koktélok, sajtok,
pogácsák kóstolására is. Részt
lehetett venni egyéni pályaorientációs tanácsadáson, információnyújtáson. Pszichológus,
grafológus állt az érdeklődők
rendelkezésére.

A KTE 2018-as fellendülése
A 2018-as tavaszi szezont
az egyesület felnőtt csapata
a 12. utolsó helyen 4 ponttal kezdte meg. Ennek oka a
2017-es őszi szezonban való
rossz szereplés. A 32 meccs
mérlege 7 győzelem, 2 döntetlen és 23 vereség volt. Az
elmúlt idényt Csomós Gábor
a KTE labdarugó szakosztály
vezetője értékelte.
– A KTE színeiben újra
pályára lépett Multyán Csaba és Multyán Péter, amivel a
csatársorunk és középpályánk
erősödött. A lejátszott mec�csek hatására a csapat pontokat gyűjtögetve erősödött.
2018 nyarán a gárda újabb
játékosokkal erősített és a fiatalok köréből is sikerült a felnőtt keretbe néhány játékost
feljuttatni. Mezőkovácsházáról hazatért Farkas Máté, Prókai Dániel és Csatlós Zoltán,
viszont akadt egy-két távozó
is. A kialakult játékoskeret reményt adott a következő szezonban való eredményesebb
szereplésre. A csapat az első
pár forduló alkalmával meg-

mutatta, hogy mire képes. Izzasztó és küzdelmes meccsek
árán, sikerült pontokat szerezni. A sikerek mellett a hullámvölgyekkel is szembesültünk
szezonon és meccseken belül

séget tudhat maga mögött. A
megszerzett 22 ponttal stabilan állnak az előkelő 5. helyen.
A 2017 nyarán alakult serdülő csapat az elmúlt idényben jól szerepelt. A 8 csapa-

is. Sajnos voltak mérkőzéseink,
ahol hátrányból indultunk, viszont kemény küzdelem árán
sikerült több mérkőzésen
megfordítani az eredményt a
javunkra. Gólarányunk nem a
legjobb. Sok a kapott gól, de a
rúgott is gyarapodik, ám ezen
van még mit javítani.
Jelenleg a 15. fordulónál tart
a felnőtt csapat, amely 6 győzelmet, 4 döntetlent és 5 vere-

tos bajnokságban az 5. helyet
szerezték meg 7 győzelemmel
és 11 vereséggel. A következő
szezonban fiatalodott a gárda,
ami az eredményekben is tükröződött.
Az egyesület Ifi csapata
a 2017/2018-as szezonban
ügyesen szerepelt és a 4. helyen zárta a bajnokságot. Kicsit nagyobb odafigyeléssel a
dobogóra is odaérhettek volna.

A 2018/2019-es szezonnak
egy egészen megfiatalodott
csapattal vágtunk neki, ami az
eredményekben is tükröződik.
Össze kell még, hogy szokjanak, fejlődni, erősödni kell nekik a nagyobb kihívásokhoz. A
csapat jelenleg a 7. helyen áll.
A KTE színeiben, a Bozsik
programban résztvevő gyermek sportolókkal is büszkélkedhetünk. Több korosztály
is képviseli Kunágotát, akik
többnyire ügyesen és örömmel
teljesítik a feladatokat.
A további eredmények reményében köszönetet szeretnénk mondani azoknak a
támogatóknak és szurkolóknak, akik kitartanak jóban,
rosszban a csapatunk mellett.
Sokak mellett kiemelném Kunágota község önkormányzatát, aki biztosítja a csapatok
szerepeltetését – hangsúlyozta
a felnőtt csapat kapusa.
Csomós Gábor a KTE vezetősége és labdarúgói nevében
minden támogatónak és szurkolónak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kíván.
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A szegregációs pályázatról

A Kormány 2014. január 1.
és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás (PM)
azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi
fő fejlesztési prioritásait. A
Kormány a PM-ben célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget
nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik
felzárkózását a lakhatási körülményeik, szociális helyzetük akadályozzák legnagyobb
mértékben. A cél elérését a
Kormány, önkormányzatok és
államháztartáson belüli, illetve
kívüli non-profit szervezetek
együttműködésével
tervezi
Folytatás a 1. oldalról

lehet, és ez egyben bármikor
és bárkinek az életét jelentheti!
Aki önzetlenül vérét adja
embertársainak, az mindent
tud a szolidaritásról. Aki vért
ad, az életet ad, mert ismeri az
élet örömét és fonákját egyaránt.
Ennek a napnak tiszteletére
Kunágotán már hagyománnyá
vált, hogy a jubiláló véradókat a helyi képviselő-testületi
ülésen köszöntjük. A köszöntés apropója a tisztelgés azok
előtt, akik hosszú idők óta
személyes részvételükkel bizonyítják az emberséget, az
önzetlenséget. A véradók adománya az éltető vér, és a véra-

megvalósítani. A periférikus
élethelyzetek felszámolása a
generációkon át mélyülő (foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, közösségi, lakhatási
és szolgáltatásokhoz való hozzáférési) hátrányok felszámolását jelenti az eszközök ös�szehangolt, integrált módon
történő folyamatos biztosításával, valamint az érintettek,
a helyi közösségek, az önkormányzatok, civil szervezetek
és egyházi jogi személyek aktív részvételével.
Kunágota Község Önkormányzata a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és
Konyha intézményével és a

„Kunágotai természet- és vidékőrző” Alapítvánnyal közös
konzorciumban, a Kormány
által kiírt EFOP 1.6.2-16.
számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” című felhíváson sikeres pályázatot tudhat
magának.
A megvalósítás során további együttműködési megállapodásokat kötött különböző intézményekkel, szervezetekkel,
így a Hetednapi Adventista
Egyházzal is, e cél elérése érdekében. A megállapodásunk
értelmében az előzetesen ös�szegyűjtött ruhaadományok
és egyéb háztartási eszközök,
bútorok kerülnek szétosztásra
Kunágota település hátrányos
helyzetű családjai részére.
2018. november 20-án került
sor az első osztásra, melynek
helyét és idejét a megelőző napokban hirdettük.
Az esemény során száznál
több család képviselői tudtak
válogatni. Sokak megelégedésére jó minőségű téli- nyári
vegyes ruházat, ágynemű, cipő,
játék talált új gazdára.
Reméljük, hogy a közeljövőben ismét tudunk hasonló
eseményt szervezni!
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A „Csillag szolgáltató pont”
(Kunágota, Árpád u. 128.)
mely egy szociális és közösségépítő helyszín, októberben
megkezdte működését Kunágota településen.
Ezen szolgáltató pont, napi
8 óra nyitva tartással munkanapokon lehetőséget biztosít
arra, hogy a szegregált területen élők mosási, tisztálkodási
esélyei növekedjenek, valamint
különböző kulturális és közösségi eseményeken vegyenek
részt, ezzel is biztosítva az esélyegyenlőséget.
Jelenlegi programjaink
• Péntek délutánonként 16
órától Filmklub: óvodás és
kisiskolás gyermekek részére
• Szombat délutánonként ½
15-tól Bibliakör a tinédzser
korosztálynak-Alapvető bibliai ismeretek
• Szombat délutánonként 16
órától Filmklub a felső tagozatos illetve fiatal felnőttek
részére, igény szerint
• Kézműves Klubfoglalkozások az ünnepekhez kapcsolódóan, igény szerint.
Kiss Csabáné szakmai vezető

Véradók köszöntése
dást szervezők munkája nagy
értékű önkéntes cselekedet. A
véradás önkéntes, önzetlen segítségnyújtás, amit nem lehet
elégszer megköszönni.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete minden évben
anyagilag is támogatja a Kunágotai Vöröskereszt alapszervezetét. A véradások alkalmával
a fenntartó önkormányzat a
Szociális Szolgáltató Központban ingyen biztosítja a
helyszínt a véradás lebonyolításához, és itt fogadjuk a véradókat minden évben négy
alkalommal.
Tisztelettel köszöntjük azokat a helyi véradókat, akik

donorként többszörösen hozzájárultak ahhoz, hogy a szükséges vér megfelelő helyen,
időben és mennyiségben rendelkezésre álljon!

50-szeres véradó:
• Barta Zoltán

20-szoros véradók:
• Balogh Ferenc István
• Bujdosó Gyula
• Nagyné Venczel Anikó

Köszönjük az aktivisták közreműködését:
Dudaszegné Bíró Ágota, Bíró
József, Csatlós Andrásné Boda
Erika.

25-szörös véradók:
• Gyenes András
• Kovács Erika
• Mező Csaba
• Nyegota Róbert
•
40-szeres véradó:
• Molnár Attila

60-szoros véradó:
• Kittik Béla

Meghitt békés karácsonyi
ünnepeket és eredményes újévet kívánok minden véradónak
és vöröskeresztes aktivistának!
Kis Lászlóné a helyi Vöröskereszt
elnöke
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Tájékoztatás
többlethulladék leadásáról
A kukába nem férő, többlet
kommunális (vegyes) hulladék gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH
BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt. által működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.
A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális
(vegyes) hulladék helyezhető
el.
Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot,
szelektíven gyűjtendő hulladékot!
A zsák megvásárlásának feltételei:
Az igénylő
»» természetes személy és
»» szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyilvántartásában és
»» adatlapot tölt ki az igénylésről és
»» igazolja személyazonosságát, szükség esetén meghatalmazást mutat be és
»» igazolja, hogy nincs lejárt
tartozása, ezért bemutatja az

utolsó időszaki közszolgáltatási díjbefizetést igazoló
csekkszelvényt, vagy átutalási igazolást, vagy társasházi
lakos esetében, közös képviselői igazolást és
»» a zsák elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjat
megfizeti.
A kukába nem férő, többlet
kommunális hulladékot gyűjtő
zsák elszállításáért fizetendő
díj mértéke az ingatlan fekvése
szerinti település, önkormányzati rendeletében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke.
Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken adunk
tájékoztatást:
https://www.dareh.hu/_bazis/zsak-igenylese-kommunalis-tobblethulladekhoz/
Amennyiben úgy ítéli meg,
hogy rendszeresen többlethulladéka keletkezik, fontolja meg
a nagyobb, vagy plusz edény
(kuka, tartály) igénylését!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
www.dareh.hu

Lego kiállításon jártak
A kunágotai alsó tagozatos
gyermekek érdekes LEGO
kiállításon vehettek részt a
közelmúltban. A programról
Latyákné Tóth Kornélia tanítónő számolt be.
– A Csaba Gyöngye Kulturális Központ panoráma terme
tele volt szebbnél szebb alkotásokkal. A gyerekek nem győzték csodálni. Minden állomáshelyen interaktív élményben is
részük volt. Láthattak vidámparkot, repülőteret, vasútállomást, katonai repülőket, farmot, várakat és még télapót is.
A kiállítás megtekintése után,
lehetőségük volt a játszósa-

rokban kipróbálni a legóalkotási kreativitásukat, illetve egy
nagy asztalon mozgó legógépekkel is játszhattak. Vásárlásra is adódott lehetőségük, amivel – hála a szüleiknek – sokan
éltek.
Ezen a délutánon nagyon
sok mosolygós szemet láthattak a pedagógusok. Mire
indulni kellett haza, besötétedett és az épületből kilépve a
gyönyörű esti fények szintén
lenyűgözték a gyermekeket.
Úgy éreztük, hogy ez a délutáni „kirándulás” feledhetetlen
élmény mindenki számára,
emelte ki a szervező.
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Időkerék
Az 1794. évi bécsi kalendárium szerint december 13án a Lútziák, 17-én a Kántor
nevűek ünnepelhették a névnapjukat. 23-án a katolikus
naptárban a Victoria, míg a
református naptárban Dagobert neve szerepelt. A 25-e
mindkét felekezet naptárában
kizárólagosan Nagy Karácsonyként van említve.
1867-ben a Honvéd című
lapnak három kunágotai előfizetője volt. Bereczki Máté,
Kövér Tódor és Mészáros Károly.
1890. A lakosok száma
3780. Ebből 2501 római katolikus, 13 görögkatolikus, 799
református, 141 evangélikus,
217 unitárius és 43 zsidó vallású.
1906. december 21-én az
egyetemi ifjúság Országos
Széchenyi-Szövetsége
Kunágotán tartott népgyűlést.
Az eseményen a zord téli idő
dacára közel ezer ember vett
részt, amit Szarka Péter községi jegyző nyitott meg. A
jelenlévők 50 koronát gyűjtöttek össze Rákóczi sírjának
megkoszorúzására.
1925-ben
Magyarország
Főméltóságú Kormányzója,
mint a vitézek főkapitánya,
az országos vitézi szék előterjesztésére vitézzé avatta a következő kunágotai lakosokat:
Cserntjei János volt tartalékos
tizedest, Simon József volt tartalékos őrvezetőt és Tóth Imre

volt tartalékos őrmestert.
1950. december 1-jén a kunágotai tanács megszervezte a
dolgozó parasztság számára a
begyűjtési versenyt.
1968-ban a községben hét
cipész, 5 fodrász és egy órás
magán kisiparos dolgozott.
1983. A Bercsényi Termelőszövetkezet 5 ezer 400 hektáron gazdálkodott. Az átlagos
állományi létszámuk 680 fő
volt. A termelőszövetkezet az
adottságaihoz igazodva a növénytermesztésre helyezte a
legnagyobb hangsúlyt. Megközelítőleg négyezer hektáron termesztettek gabonát. A
szántóföldi növények közül
jelentős volt a cukorrépa vetésterülete is. Az állattenyésztési
ágazat a sertéstartásra épült.
Két telepen évente 18—19
ezer hízót neveltek fel.
1985-ben a falu két harmadában van vezetékes ivóvíz.
1994. március 15-én a település újratelepítésének 150.
évfordulója alkalmából délelőtt 9 órakor a római katolikus
templomban ünnepi mise volt.
10 óra 30 perckor a művelődési házban a község múltjáról,
valamint az 1848-as forradalmi eseményekről emlékeztek
meg. Az iskolások műsora
után Gyulay Endre megyéspüspök megáldotta a település
új zászlaját, végül megnyitottak egy településtörténeti kiállítást is.

Focicsapat az 1980-as évekből
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