
Kunágota polgármestere: 
Süli Ernő Pál

Kunágotán is rendben le-
zajlott a helyi önkormányzati 
választás. A 2248 választásra 
jogosult polgár közül 1247-
en járultak urnához.

A polgármesterjelöltekre 
1236 érvényes szavazatot ad-
tak le. Két jelölt indult: a tele-
pülés korábbi polgármesterére, 
Pápai Zoltánra (Fidesz-KD-
NP) 601-en, míg Süli Ernő 
Pálra (független jelölt) 635-en 
szavaztak.

A következő öt esztendőben 
tehát Süli Ernő Pál kapott a 
választóktól felhatalmazást a 

polgármesteri feladatok ellá-
tására. A képviselőválasztáson 
23-an indultak, közülük hatan 

kerültek be a képviselő-tes-
tületbe Balázs Ferencné (Fi-
desz-KDNP), Fülöp István 
(Fidesz-KDNP), Gazdagné 
Gál Margit (független jelölt), 
dr. Gyurkó-Rigler Magda 
(Fidesz-KDNP), Dr. Képíró 
Zsuzsanna (Fidesz-KDNP), 
Kiss Csabáné (független je-
lölt).

A megyei listás szavazást a 
Fidesz-KDNP nyerte Kuná-
gotán.

(Az eredményekről, bővebben, 
a lapunk 2. oldalán található 
táblázatban olvashatnak.)

Megalakult 
a testület
Október 20-án tartotta ala-

kuló ülését Kunágota Közsé-
gi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete.

Az ünnepi alkalmon részt 
vett dr. Moka Eszter, a Me-
zőkovácsházi Járási Hivatal 
vezetője is.

A megválasztott önkor-
mányzati képviselők és a pol-
gármester a Helyi Választási 
Bizottság elnöke előtt letették 
az esküt.

Süli Ernő polgármester ja-
vaslatára, titkos szavazással, 
társadalmi megbízatású alpol-
gármestert választott a kép-
viselő-testület, Fülöp István 
személyében.

A Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint az önkor-
mányzatnál 2 bizottság mű-
ködik.

Az egyik a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság, a másik 
a Humánpolitikai Bizottság. 
A képviselő-testület az ala-
kuló ülésen megválasztotta a 
bizottságok elnökét, tagjait. 
Mindkét bizottság 4 képvise-
lői taggal (egyikük az elnök) 
és három külsős, nem képvise-
lő bizottsági taggal működik, 
létszámuk így 7–7 fő.

A Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke: Balázs Ist-
vánné, tagjai: Gazdagné Gál 
Margit, dr. Gyurkó-Rigler 
Magda és dr. Képíró Zsuzsan-
na képviselők, továbbá Borzási 
György, Korom Mihály, Páli 
Józsefné.

A Humánpolitikai Bizott-
ság elnöke: Kiss Csabáné, tag-
jai: Gazdagné Gál Margit, dr. 
Gyurkó-Rigler Magda és dr. 
Képíró Zsuzsanna képviselők, 
továbbá Csikné Czifra Mária, 
Dóczi István, Mezei Attila.

Ezen a télen is kapnak fát a rászorulók
A képviselő-testület a 

szeptember 30-i ülésén dön-
tött arról, hogy pályázatot 
nyújt be szociális célú tűzifa 
vásárlására a Belügyminisz-
térium által meghirdetett fel-
tételek szerint.

A Belügyminisztérium dön-
tése alapján 293 erdei köb-
méter lágylombú tűzifa meg-
vásárlásához kap Kunágota 
önkormányzata támogatást. A 
tűzifát bejegyzett erdőgazdál-
kodótól kell megvásárolni.

A szállítási költséget az 
önkormányzatoknak kell vi-
selniük. A képviselő-testület 
november 6-i ülésén úgy dön-
tött, hogy a DALERD Gyulai 
Erdőgazdaságától vásárolja 
meg a tűzifát. A Kunágotára 
történő szállítás költsége, vár-
hatóan, közel másfél millió 
forint lesz.

Helyben az összevágást és 
a kiszállítást további saját erő 
biztosításával oldja meg az ön-
kormányzat.

A belügyminiszteri ren-
delet szerint a tűzifajuttatást 
elsősorban az aktív korúak 
ellátásában, az időskorúak já-
radékában, lakásfenntartási 
támogatásban részesülőknek, 

a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelő csalá-
doknak kell biztosítani.

Egy lakóingatlan tekinteté-
ben csak egy háztartás, háztar-
tásonként csak egy személy ré-
szesíthető támogatásban. Csak 
az részesülhet támogatásban, 

aki a lakóingatlana fűtését 
részben vagy egészben fatüze-
léssel oldja meg. Ezt indokolt 
esetben a Humánpolitikai Bi-
zottság környezettanulmány 
végzésével ellenőrizheti.

Az önkormányzatnak ren-
deletet kell alkotnia a támoga-
tás szabályairól. Ezt követően 
a rendelkezésre álló határidő-
ben a kérelmek benyújthatóak 
lesznek a Szociális Szolgáltató 
Központ Családsegítő Szolgá-
latánál.
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Negyedik alkalommal ren-
deztük meg idén november 11-
én Óvodáinkban a Márton napi 
„Liba napot” a gyermekek nagy 
örömére.

Már napokkal előbb sokféle te-
vékenység során hangolódtak erre 
a napra. Libás mesék hangoztak el, 
beszéltek a madarakról, azon belül 
részletesebben a libáról, libás da-
lokat, mondókákat, rigmusokat 
tanultak, libát ábrázoló kifestőket 
színeztek, nyomdáztak, a rajzlap-
ból előre kivágott liba testét való-
di libatollal fedték be ragasztással. 
A legfőbb tevékenység azonban 
mindenképpen a lámpások készí-
tése volt a felvonulásra. Minden 
csoport más-más megoldással ké-
szül ilyenkor.

Márton napján csak libával kap-
csolatos meséket hallgattak meg a 
gyermekek az óvó néniktől. Reggel 
a dadus nénik az udvaron elhe-
lyezett asztalokra megterítettek. 
Ezen a napon a tízórai libazsíros 
kenyér lilahagymával és teával. A 
tízórai elfogyasztása előtt beveze-
tésként a gyermekekkel beszélget-
tünk arról, hogy miért is emléke-
zünk meg erről a napról; felidézzük 
Márton püspök legendáját. 

Ezután a „Gyertek haza ludaim” 
játékot játszottuk el a hangulat 
fokozása érdekében. A játék végén 
pedig megérkezett hozzánk a nap 
„sztárvendége” a liba. Minden év-
ben egy szülő, akinek van libája, 
felajánlja a segítségét és pórázon 
elhozza nekünk a libáját. Nem 
meglepő, hogy a gyermekek kitö-
rő lelkesedéssel fogadták. Meg-
símogathatták és el is nevezzük. 
Természetesen Márton lúd a neve 
minden ilyen hős libának.

Ezután sorba rendeződtünk, 
kézbe vette minden gyermek a 
lámpását, ill. amit készített a fel-
vonulásra és a liba vezetésével, 
hangos énekszóval, mondókázás-
sal vonultunk az utcán. A járókelők 
meglepődő arca és mosolya adja 
mindig a felvonulásunk keretét. A 
két óvoda lehetőleg mindig egy-
szerre indul, és kb. félúton ösz-
szetalálkozunk. Így volt ez most 
is. Ott elénekeltük és elmondtuk 
azokat a dalokat, amelyeket min-
den gyermek ismer. Kicsit beszél-
gettünk egymással, majd mindkét 
csapat visszasétált az óvodájába.

Napokon keresztül idézgetik a 
gyermekek a liba napi vidám ese-
ményeket. Ettől az élménytől az el-
következő években sem szeretnénk 
megfosztani őket, így hagyomány-
ként jövőre is megünnepeljük.

Kissné Nagy Éva óvoda vezető

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági  
választás eredményei Kunágotán

Márton nap 
az óvodában

Részvétel 1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör összesen %

szavazásra jogosultak 697 692 859 2248 100
szavazáson megjelentek 401 386 460 1247 55,47 

Polgármesterjelöltek

Jelölt neve 1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör összesen %

Pápai Zoltán 192 174 235 601 48,62
Süli Ernő Pál 205 211 219 635 51,37
Összesen 397 385 454 1236 100

Képviselőjelöltek

Jelöltenként 1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör összesen sorrend

Érvényes szavazólapok 397 373 443 1213

Fülöp István 171 176 168 515 3.
Sulyok István 20 16 22 58 21.
Páli Józsefné 96 105 131 332 8.
Gyöngyösi Károly 98 108 113 319 9.
Gábor Tibor 16 10 26 52 23.
Balázs Istvánné 126 133 148 407 5.
Dr. Képíró Zsuzsanna 149 135 191 475 4.
Süli Ernő Pál 205 197 196 598 1.
Berta Sándor 18 24 53 95 18.
Mezei Attila 96 89 88 273 10.
Kiss Csabáné 115 122 117 354 7.
Dr. Gyurkó-Rigler Magda 166 151 218 535 2.
András Tiborné 89 53 69 211 12.
Szilágyi István 29 31 31 91 19.
Borsos Ferenc 62 70 73 205  13.
Borzási György 52 48 62 162 15.
Korom Mihály 135 62 67 264 11.
Tóth Szabolcs 34 33 35 102 16.
Samu Sándor 33 41 27 101 17.
Köböl Mihály 10 15 28 53 22.
Gazdagné Gál Margit 135 116 110 361 6.
Csikné Czifra Mária 25 33 28 86 20.
Multyánné Barton Zsuzsanna 48 49 84 181 14.
Süli Ernő Pált polgármesterré választották, így az egyéni listáról törölni kell, helyébe a követ-
kező legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Megyei listás szavazás

Lista 1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör összesen %

Együtt 9 9 8 26 2,20
Fidesz-KDNP 216 218 280 714 60,35
MSZP 49 33 45 127 10,74
DK 20 18 10 48 4,06
JOBBIK 87 90 90 268 22,65
Összesen 381 368 434 1183 100
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Év végén köszöntik a rendszeres véradókat
A Mezőkovácsházi Vö-

röskereszt Kunágotai Helyi 
Szervezete kb. ötven aktív 
tagot számlál. Tevékenységi 
körünk a karitatív tevékeny-
ség, a helyi véradások meg-
szervezése és lebonyolítása.

Évente négy alkalommal 
tartunk véradást a Kunágotai 
Községi Önkormányzat Idő-
sek Klubjában. Az épületet 
a Vöröskereszt ingyen hasz-
nálhatja a véradások lebo-
nyolításakor. Emellett a helyi 
képviselő testület anyagilag is 
támogatja a szervezetet, ebből 
a pénzből vendégeljük meg 
a véradókat a véradás előtt és 
után. Minden évben támo-
gatott bennünket a település 
önkormányzata, ezért köszö-
netünket fejezzük ki nekik 
ezúton is.

Minden véradás alkalmával 
50-60 fő jelenik meg felaján-
lani segítségét. Ebben az év-
ben február 24-én, július 5-én, 

szeptember 11-én volt véradás. 
Ennek lebonyolításában min-
den alkalommal segítségünkre 
volt Csatlósné Boda Erika és 
ifj. Bíró József. 

Legközelebb 2014. decem-
ber 16-án lesz véradás, ezúton 
szeretettel várunk minden 
véradót Kunágotán az Idősek 
Klubjában.

Sok állandó tagunk több-
szörös véradó: 24 fő helyi la-
kos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 alkalommal nyújtott 
segítő kezet a rászorulóknak 
véradó donorként.
•  5 fő 10 alkalommal, ők: Csipai 

Gábor, Elek Miklós, Kecskés 
Sándor, Nagyné Venczel Ani-
kó, Szemők Anna.

•  2 fő 20 alkalommal, ők: Dornyi 
Zsuzsanna és Berta Dezső.

•  5 fő 30 alkalommal, ők: Balogh 
Tibor, Balázs Istvánné, Kecs-
kés János, Koczán József, Mol-
nár Attila.

•  3 fő 40 alkalommal, ők: Balogh 

László, Győrfi Györgyné, Kiss 
Csaba.

•  3 fő 50 alkalommal, ők: Balla 
László, Búza Lajos, Verik Ti-
bor.

•  3 fő 60 alkalommal, ők: Kiss 
Csilla, Páli László, Tóth Pál 
István. 

•  1 fő 70 alkalommal, ő: Lieblein 
Imre.

•  1 fő 80 alkalommal, ő: Kovács 
György.

•  1 fő 90 alkalommal, ő: Páli Jó-
zsef.
Nagyon köszönjük ezek-

nek a lelkes és öntudatos 
személyeknek az áldozatos 
tevékenységét! A helyi ön-
kormányzat anyagi támogatá-
sát felhasználva a többszörös 
véradók csekély ajándékban 
részesülnek év végén. Ez egy 
jelképes kis összegű megem-
lékezés ahhoz képest, hogy 
mennyi emberélet függ attól, 
hogy van-e elég vérkészlet a 
vérellátóban pl. műtétek, bal-

esetek esetén. 
Ezt az alkalmat kihasznál-

va hálás köszönetet mondunk 
minden kunágotai embernek, 
aki akár egyszer is megjelent 
a véradáson! Szeretnénk ki-
emelni azt is, hogy az itt lakó 
fiatalok bátran jelentkezzenek 
véradónak, mert részletes és 
átfogó orvosi vizsgálat elő-
zi meg minden egyes donor 
alkalmasságát alkalmanként. 
Nagyon komoly és felelős-
ségteljes döntés minden fiatal 
részéről a felajánlott segítség! 
Előre is köszönjük!

A helyi szervezet elnöke és 
alapszervezeti titkára nevében 
minden tagunknak, véradónk-
nak, önkéntesünknek jó egész-
séget kívánunk! Szeretettel 
várjuk az új önkénteseket!

További aktív részvételükre 
mindenképpen számítunk! 

Tisztelettel: Kis Lászlóné Vö-
röskereszt elnök és Dudaszegné 
Bíró Ágota alapszervezeti titkár

Iskolai kirándulás Ópusztaszeren

Iskolánk 8. osztályos ta-
nulói a Dévaványai Ványai 
Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóival közös kirándulá-
son vett részt az „Adj teret, 
nyiss utat! Szociális kompe-
tenciákkal a hátrányok ellen” 
című TÁMOP – 3.3.14.A 
– 12/1 – 2013 – 0055 számú 
pályázat keretében. 

A kirándulás első részében 
megtekintettük a Feszty-kör-
képet, Feszty Árpád monu-
mentális alkotását a honfog-
lalásról.

Szakszerű idegenvezetők 
segítségével ismerkedtünk a 
park nevezetességeivel.

Az egyik legérdekesebb mo-
mentum volt, amikor beülhet-
tünk a tanyasi iskola padjaiba. 

Visszarepülve az időben a 
„Tanítóúr” segítségével felele-
venítettük a századelő elemi 
népiskoláinak életét.

A Rotundában mindenki 
az érdeklődésének megfelelő-
en csoportfoglalkozáson vett 
részt:

•  Kézműves foglalkozás – neme-
zelés

•  Ismerkedés a fűszernövények-
kel, termesztésükkel

• Hadtörténeti bemutató
•  Honfoglaló magyarok életének 

bemutatása

A foglalkozások után közö-
sen megtekintettük a Panopti-
kumot. 

A kirándulás végén a Csil-
lagösvény Útvesztő Öko Em-
lékpart labirintusát fedeztük 
fel.

Élményekkel és fáradtan 
tért haza felnőtt és gyermek.
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Mesemondó verseny Halloween

OKJ-s képzések

Iskolánk is részt vett a mező-
kovácsházi Csanád Vezér Ál-
talános Iskola által rendezett 
II. Tankerületi mesemondó 
versenyen, ahol Benedek Elek 
által írt vagy fordított meséket 
adhattak elő a gyerekek.

A versenyt két kategóriában 
hirdették meg: 3–4. osztályos 
és 5–6. osztályos kategóriában. 
Kategóriánként 2–2 fővel le-
hetett nevezni.

A versenyt 2014. november 
10-én hétfőn rendezték a Csa-
nád Vezér Általános Iskolá-
ban, Mezőkovácsházán.

Eredményeink: 
• 3–4. osztályos kategóriában:
 I.  helyezett Nyegota Vivien 

Laura 4. b
 II. helyezett Dóczi Orsolya 4. b
• 5–6. osztályos kategóriában:
 I.  helyezett Nyegota Evelin 

Tímea 6. b

Hírek az iskolából
Iskolánk idén is csatlakozott 

a Magyar Diáksport Napja 
2014 eseményhez, mely ke-
retén belül tanulóink és az 
érdeklődő szülők együtt mo-
zoghattak különböző sportos 
„állomásokon”, végül a 2014 
métert futották le a rendez-
vény résztvevői.

A Ládafia című színházi 
előadást tekintette meg 53 

alsó tagozatos tanulónk Bé-
késcsabán a Jókai Színházban 
(Integrációs Pedagógiai Rend-
szer keretén belül).

Hatvan felső tagozatos di-
ákunk megtekintette a Do-
boztrollok, illetve Az éhezők 
viadala című filmet Békéscsa-
bán a Center Moziban  (In-
tegrációs Pedagógiai Rendszer 
keretén belül).

2014. november 14-e a 
Halloween jegyében telt az 
iskolában.

Délelőtt a sulirádió 2. adá-
sában hasznos információkat 
hallhattak a diákok erről az 
ünnepről. Ehhez kapcsolódó-
an totót tölthettek ki, és há-
rom szerencsés megfejtőnek 
csoki volt a jutalma. Délután 
4 órakor kézműves foglalko-
zással folytatódott a program, 
ahol apró díszeket, bábokat 
készíthettek az ügyesebbek. 
Később mindenki átvonult a 
tornaterembe, és a jelmezesek 
felvonulásában gyönyörköd-

hetett, vagy épp rémüldözhe-
tett a profi módon kifestett 
ijesztő arcok láttán. A zsűri 
döntése alapján a következő 
eredmény született a maskarák 
versenyében:
 I. Kis Imre 8. b
 II. Halász Márta 8. a
  Nagy Anasztázia 8. a
 III. Fülöp Tamara 8. b
  Balog Imre

Ezt követően este 7 óráig 
tartott a fergeteges buli, fel-
nőtt és gyerek együtt táncolt, 
a háromtagú DJ-csapat pedig 
mindent megtett a jó hangulat 
érdekében. 

Téli közfoglalkoztatás ke-
retében 3 OKJ-s képzést in-
dít önkormányzatunk.

Konyhai kisegítő képzésen 
26 fő, hulladékgyűjtő és szállí-
tó képzésen 26 fő és parkgon-

dozó képzésen 26 fő vesz részt. 
A képzés közfoglalkoztatás 
keretében valósul meg. 

A foglalkoztatás időtartama 
2014. dec. 1.– 2015. márc. 31.

A konyhai kisegítő képzés 
2014. dec. 1.– 2015. feb. 12-
ig, a hulladékgyűjtő és szállító 
képzés 2014. dec. 1.– 2015. 
márc. 10-ig, a parkgondozó 
képzés 2014. dec. 1.– 2015. 
márc. 19-ig tart.

A képzés elméleti és gya-
korlati oktatásból áll.

Mind az elméleti mind a 
gyakorlati képzés helyben va-
lósul meg. A képzés vizsgával 
zárul.

A képzést követően az ön-
kormányzat foglalkoztatja a 
78 főt 2015. márc. 31-ig.

Értesítjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2014. december 
5-én és 2014. december 12-én 
9 órai kezdettel méhnyakszű-
rést szervezünk.

A szűrés helye:
5746 Kunágota Dózsa u. 70., 
az Egészségház épülete.

A szűrést végző orvos:
Dr. Bodonea Izabella.

Jelentkezési határidő:
2014. december 1.

Mindkét napon 30–30 fő szű-
rését végezhetjük.

Mivel ez lesz az utolsó olyan 

alkalom, hogy hívás nélkül 
eljöhet bárki, kérjük a lako-
sokat, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel. 2015-től, csak 
azokat hívhatjuk be szűrésre, 
akiket a Nemzeti Rákrendszer 
levélben kiértesít.

A szűrésre a jelentkezés elő-
zetes időpont egyeztetéssel 
történik, melyet megtehet-
nek munkanapokon, minden 
reggel 8–9 óráig vagy 13–14 
óráig személyesen, illetve a 
06/68-430-639-es telefon-
számon.

Köszönettel:
Csíkné Czifra Mária és
Tatár Vivien védőnők

Méhnyakszűrés lesz 
december 5-én és 12-én
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