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Évet értékelt a polgármester

Pápai Zoltán, Kunágota
polgármestere összességében
sikeresnek értékeli a tavalyi
évet. A két nagy beruházás
jól haladt, a közfoglalkozta-

Pályázat
vállalkozóknak
A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházási pályázatot
hirdet.
A Nemzeti Foglalkoztatási
Alapból 13 milliárd forint támogatás áll a pályázók rendelkezésére. A pályázat alapján csak
induló beruházás támogatható,
tehát azok a vállalatok vehetnek
részt, amelyek a benyújtás időpontjában még nem kezdték el a
beruházást, valamint vállalják,
hogy november 30-ig befejezik a
munkálatokat, továbbá a támogatással legalább két munkavállaló számára létesítenek új munkahelyet teljes munkaidőben.
A vissza nem térítendő támogatás keretében új gépek, berendezések, műszaki eszközök,
technológiák
beszerzésének,
valamint új létesítmények építésének költségei számolhatók el.
Nem regisztrált álláskereső személy esetén alaptámogatásként
1,5 millió Ft/új munkahely igényelhető, ezen felül kiegészítő
támogatásokra is lehet pályázni,
így új munkahelyenként legfeljebb 3 millió forint támogatás
igényelhető. A pályázatokat a
megyei kormányhivatal munkaügyi központjához február 14-ig
lehet benyújtani.

tás keretében számos épület
megújult a településen, valamint egy év kihagyás után
ismét volt falunap. Interjú a
polgármesterrel.
»»Milyen évet zárt Kunágota?
Kemény, de sikeres évet zár
tunk, ugyanis tavaly két nagy
beruházás jelentős részét si
került megvalósítanunk. A
szennyvízberuházást Almás
kamarással és Nagykamarással
közösen terveztük és valósí
tottuk meg. A másik jelentős
beruházásunk a Kondoros

gesztorságával
megvalósuló
belterületi csapadékvíz elveze
tés kiviteli munkái. A tavalyi év
végére a munkálatok körülbe
lül 95 százaléka elkészült, vár
hatóan nyár közepére teljesen
befejeződik. A két nagyberu
házásunk jelentősen igénybe
vette az önkormányzat anyagi
erejét, a közterületeket, vala
mint a lakosság türelmét, amit
ezúton is szeretnék megkö
szönni mindenkinek.
Önkormányzatunk műkö
dőképességének megőrzésé

Nem változnak a helyi adók
A helyi és az önkormányzatnál fizetendő adók mértéke nem változik Kunágotán
az idei évben.
A magánszemélyek kom
munális adója továbbra is 14
ezer forint adótárgyanként
évente, ezt annak kell fizetni,
akinek a naptári év első napján
lakás van a tulajdonában.
A belterületi beépítetlen
telek adója ennek fele, 7 ezer
forint telkenként évente. Az
adót félévente, két egyenlő
részletben kell megfizetni, az
első részletet március 15-ig, a
másodikat pedig szeptember
15-ig.
Csak a vállalkozókat érinti
a helyi iparűzési adó, ennek
mértéke az adóalap 2 száza
léka.
Az adóelőleget szintén két
félévi részletben kell fizetni

a fent említett határidőkig.
A vállalkozó a megfizetett
adóelőleg és a megállapított
tényleges adó különbözetét a
követő év május 31-ig fizeti
meg, vagy igényelheti vissza.
Nem helyi adó, ugyanakkor
az önkormányzatnál kell fizet
ni a gépjárműadót, valamint a
termőföld bérbeadásából szár
mazó jövedelem adóját. Ennek
mértékében sincs változás az
előző évhez képest. A község
háza munkatársai a szükséges
információkkal és nyomtatvá
nyokkal az adózók rendelke
zésére állnak a hétköznapokon
munkaidőben.
A korábbi évekhez hason
lóan Kunágota község ön
kormányzata minden lakott
lakóházba január hónapban
eljuttatott egy részletes tájé
koztatót a helyi adókról.

Dél-Békés Mentőcsoport

A Dél-Békés Mentőcsoport
célja, hogy: segítse az emberi
élet-, állat-, vagyonmentést és
a természeti környezet védel
mét a mezőkovácsházi és az
orosházi járások területén. A

csoport önkéntesek jelentke
zését várja! Ha szeretne csat
lakozni a civil kezdeménye
zéshez, ezen a címen töltheti
le a jelentkezési lapot: www.
delbekesmcs.hu/toborzas

hez nagymértékben hozzájá
rult az adósságkonszolidáció.
Ezúton is köszönöm ország
gyűlési képviselőnknek, Si
monka Györgynek a konszoli
dáció során nyújtott segítségét,
támogatását.
»»A közfoglalkoztatás keretében milyen munkálatokat sikerült véghezvinni?
Számos utcában megújult a
belterületi útburkolat, a köz
foglalkoztatás keretében jár
dalapok készültek, több sza
› folytatás a 3. oldalon
kaszon

Erzsébetprogram
A Magyar Nemzeti Üdü
lési Alapítvány által működ
tetett Erzsébet-program több
mint negyedmillió embernek,
köztük több mint 100 ezer
gyermeknek teremtett üdülési,
pihenési lehetőséget az elmúlt
két évben. Idén 62 pályázatra
jelentkezhetnek a gyermekek,
nagycsaládosok, fogyatékos
sággal élők és nyugdíjasok,
utóbbiak számára újdonság
ként került a palettára a „Für
dőbelépő nyugdíjasok részére”
pályázat. Eredetileg február
közepéig illetve végéig szóltak
a nyugdíjasok számára kiírt pá
lyázatok, azonban olyan nép
szerűnek bizonyultak, hogy
már minden hely betelt, így le
zárták a pályázatokat.
A nagycsaládosok és a fo
gyatékossággal élők részére
kiírt szociális üdülési pályá
zatokra február 28-ig lehet
jelentkezni. A programról a
településen működő szociá
lis szervezeteknél, valamint a
www.erzsebetprogram.hu web
oldalon lehet bővebben tájé
kozódni.
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Kiváló eredményeket értek el
A Bereczki Máté Általános
Iskola 2012-ben vált tehetség
ponttá. Az intézmény diákjai
kiválóan szerepeltek tavaly
versenyeken, pályázatokon. A
diákok legutóbbi eredményei:

mányhivatal Mezőkovácsházi
Járási Hivatala által hirdetett
rajzpályázaton Kovács Vanda
7. b osztályos tanuló 2. helye
zést, Császár Emese 8. b osz
tályos tanuló 3. helyezést ért el.

versenyen 7-8. osztályos ka
tegóriában Dóczi Olívia 8. b
osztályos tanuló 2. helyezést,
Kiss Éva 8. b osztályos tanuló
3. helyezést ért el.
Rajzpályázaton versilluszt

„Iskolatej az én iskolámban”
a Happy Tejtermék Kft. által
meghirdetett országos rajzpá
lyázaton Kovács Karola 8. b
osztályos tanuló 2. helyezést
ért el. Munkájából készítette a
Happy Tejtermék Kft. a part
nereinek küldött karácsonyi
üdvözlő képeslapokat.
„Járási hivatal gyerekszem
mel” felső tagozatos kategó
riában a Békés Megyei Kor

A „Magyar nyelv hete” ver
senysorozatunkon
néhány
tanulónk kiemelkedő ered
ményeket ért el több ver
senyszámban is. Ők igazgatói
dicséretben részesülnek. Kiss
Csaba 5. a, Juhász Orsolya 6.
a, Piros Andrea 6. b, Kovács
Vanda 7. b, Finta Máté 8. b.
A „Simonyi Imre Országos
Verseny” keretében meghir
detett versenyek: Versmondó

ráció kategóriában kiemelkedő
eredményt ért el Gaudi Bar
bara 8. a, Kovács Karola 8. b,
Kiss Éva 8. b és Kovács Vanda
7. b tanuló.
Prezentáció készítés Simo
nyi Imre életéről témakörben
kiemelkedő eredményt ért el
Finta Máté 8. b, Katona Máté
8. b és Szucsik Máté 8. b osz
tályos tanulók által közösen
készített prezentáció.

Helytörténeti múzeum létesül

Idén ünnepeljük településünk újratelepítésének 170.
évfordulóját, amire az 1843ban megkötött szerződések
alapján köztudottan 1844 tavaszán került sor.
Az 1870-es évekig 163
dohánykertész család talált
otthonra Kunágotán. Az év

forduló tiszteletére az önkor
mányzat helytörténeti múze
um létesítését tervezi.
A művelődési ház udvari
részén található a kántorla
kás, amit a feljegyzések sze
rint 1937-ben a búcsún, vagyis
Szent Imre napján adtak át.
A lakás az önkormányzaté

és üresen állt sokáig. Itt nyer
majd elhelyezést a település
történetéhez kapcsolódó gyűj
temény – tudtuk meg Gábor
Lászlótól, a művelődési ház
igazgatójától. Az épület je
lenleg belső felújítás alatt áll.
A tervek szerint idén már lá
togatható lesz a helytörténeti
gyűjtemény.
Gábor László elmondta, a
ház egyik szobájában az 1920as évek paraszti világát jele
nítik meg. A másikban pedig
a településen fellelt régészeti
leleteket állítják ki.
Mint az ismeretes, Móra
Ferenc 1925-ben két hétig
végzett Kunágotán régészeti
feltárásokat. Ő mondta azt is,
Kunágota főutcája olyan hos�
szú, hogy ha az ember gyer
mekként elindul rajta, öreg
emberként ér a végére.

www.kunagota.hu

Felvételiztek
a nyolcadikosok
A Bereczki Máté Általános
Iskolába 45 nyolcadikos diák
jár. Fontos időszak ez a számukra, hiszen február 14-ig
dönteniük kell, melyik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat.
A jelenlegi felvételi rend
szerben nem kell mindenki
nek írásban felvételiznie, csak
bizonyos szakokra elvárás. A
többieknek elegendő a hetedik
osztályos év végi és a nyolcadik
osztályos félévi bizonyítvány.
A kunágotai diákok közül
hárman írtak központi írásbeli
felvételit magyar nyelvből és
matematikából január 18-án,
ketten az orosházi Táncsics
gimnáziumban, egy tanuló pe
dig Gyulán.
Az írásbeli felvételit bárhol
megírhatják a diákok függet
lenül attól, hogy ki hova sze
retné majd beadni a jelentke
zését, mivel ez még nem jelent
elkötelezettséget.
A vizsga eredményéről a ta
nulók hivatalos értékelőlapot
kapnak, elért eredményüket
minden középiskola köteles
elfogadni.
A javítás központi útmuta
tó alapján történik, minden
dolgozatot ketten javítanak a
lehető legnagyobb objektivitás
érdekében.
Az írásbeli felvételi eredmé
nyeit január végén megtudják
a diákok, viszont hogy ki me
lyik középiskolába nyer felvé
telt, az majd csak április 25-én
derül ki.

Logót készítettek
a diákok
A Bereczki Máté Általános
Iskola logója „Iskolánk név
adójának tiszteletére” meghir
detett rajzpályázat keretében
készült.
Kovács Karola 8. b és Finta
Máté 8. b osztályos tanuló pályázata volt eredményes. A
logó a két tanuló munkájából
került kialakításra.

www.kunagota.hu
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Nyertes kisdiákok
A kunágotai Bereczki Máté
Általános Iskola két tanulója is jeleskedett Karácsonyi
Rajz- és Szépíróversenyen.
Borzási Evelin szépírásban
lett helyezett, míg Asztalos
Vanda Virág az iskola legjobb
alkotásának büszke tulajdono
saként az egész iskolájának
nyert sportszer- és édesség
csomagot.
Simonka György ország
gyűlési képviselő és Kiss-Rigó
László megyéspüspök kari
tatív célú pályázatot hirdetett
az elmúlt év végén 1-4. osz
tályos általános iskolások és
SNI-s tanulók számára.
– Amikor értesültünk a kiírt
pályázatról, nem is volt kérdés,
hogy
résztvevői
leszünk.
A felkészülés izgalommal
telt, a gyerekek a témához
kapcsolódóan utána jártak
a történetnek, tervezgették
az elkészítendő alkotásaikat.
Összesen 283 pályaművel
neveztünk a megmérettetés
re – nyilatkozott a témával
kapcsolatban Sipos László
igazgató-helyettes, felkészítő
tanár.
– A kisdiákok élvezték a
› folytatás a 1. oldalról

verseny hangulatát, és hogy
iskolánkat
képviselhetik.
Nagyon büszkék vagyunk a
helyezettjeinkre és természe
tesen minden tanulóra, aki
nevezett a versenyre. Öröm
volt látni a lelkesedést a
szemükben, ami számomra és
mindannyiunk számára fel
becsülhetetlen érzés.
A díjátadó ünnepség tartal
mas és jól megszervezett volt,
kitűnő, színes programokkal
teli. A gyerekek nagyon jól
szórakoztak a Likefest Park
ban, és számukra az is fontos
volt, hogy senki sem távozott
üres kézzel.
Azt gondolom, ebben az
ingerszegény térségben igen
kevés lehetőség adódik a fi
atal korosztály számára ki
kapcsolódásra, kulturális ren
dezvényeken való részvételre.
Elismerésre méltó, hogy Si
monka György országgyűlési
képviselő ilyen elkötelezett a
gyerekekkel, ezt bizonyítják az
általa szervezett jótékonysá
gi rendezvények, programok
– számolt be a verseny rész
leteiről Sipos László.
KPJ
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Az aktív nyugdíjasok

A kunágotai Őszirózsa
Nyugdíjas Klub február 5-én
ünnepli fennállásának 24. évfordulóját.
Az asszonyok minden hétfő
délután találkoznak az idő
sek klubjában, alkalmanként
egészségügyi
előadásokat
szerveznek, az év elején far
sangi mulatságot tartanak, a
falunap környékén kiállításon
mutatják be kézművesmun
káikat, karácsonykor pedig
ünnepséget rendeznek. Évente
legalább egy alkalommal el
mennek kirándulni, 2012-ben
Túrkevén, tavaly pedig Ópusz
taszeren töltöttek el egy napot.
Idén Algyőre szeretnének el
látogatni. Jó kapcsolatot ápol
nak a környező településeken

működő tizenegy nyugdíjas
klubbal, melyek minden év
ben egy alkalommal vacsorát
szerveznek és vendégül látják
a kunágotai nyugdíjasokat is.
A szervezet vezetője Mag
Etelka elmondása szerint tíz
évvel ezelőtt ötvenhat taggal
vette át a klub vezetését. Ez a
szám mára harmincötre csök
kent.
A tagok egyre idősebbek,
közülük többen már nem
tudnak aktívan részt venni a
klub életében. Szeretnék, hogy
minél többen csatlakozzanak
a szervezethez, főként azok,
akik nemrég vonultak nyug
díjba, hogy ismét egy lendüle
tes, igazán aktív csapatot tud
janak alkotni.

Évet értékelt a polgármester

is javultak a gyalogos közleke
dés feltételei is.
Intézményépületeink felújí
tásánál is aktívan közremű
ködtek a közfoglalkoztatottak.
A napközis konyha épü
leténél külső- belső festés és
csempézés történt, továbbá az
étkező új álmennyezetet ka
pott. A konyhán használjuk fel
a közfoglalkoztatás keretében
termelt vöröshagymát és bur
gonyát.
Az újtelepi óvoda udvara
fedett pihenővel gazdagodott,
valamint mindkét óvoda belső
helyiségeit kifestették a nyári
szünetben.
A művelődési házban szin
tén belső festést és lambériá
zást végeztek a közmunkások.

2013-ban a katolikus temp
lom feszülettel és ólomüveg
ablakkal gazdagodott. A re
formátus templom külső, majd
belső felújításon is átesett.

január elsejétől állami irányí
tás alá került a helyi általános
iskola. A Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központ Me
zőkovácsházi Tankerülete és

…tavaly két nagy beruházás jelentős részét sikerült
megvalósítanunk. A szennyvízberuházást Almáskamarással és Nagykamarással közösen terveztük és valósítottuk meg. A másik jelentős beruházásunk a Kondoros
gesztorságával megvalósuló belterületi csapadékvíz
elvezetés kiviteli munkái. Számos utcában megújult a
belterületi útburkolat. Intézményépületeink felújításánál is aktívan közreműködtek a közfoglalkoztatottak.
»»Az oktatási, a szociális szférában milyen újítások történtek?
Az oktatás terén jelentős
változás történt, hiszen 2013.

az önkormányzatunk közöt
ti együttműködés sikeres, a
fenntartóváltás zökkenőmen
tesen zajlott.

Az óvodák továbbra is ön
kormányzati
fenntartásban
működnek, csakúgy, mint a
Szociális Szolgáltató Központ,
melynek keretében családse
gítést, gyermekjóléti szolgál
tatást, szociális étkezést, házi
segítségnyújtást és idősek nap
pali ellátását biztosítunk.
A település közösségi életé
ben kiemelkedően fontosnak
ítéli a polgármester, hogy a
hagyományos augusztusi falu
napot tavaly ismét meg tudták
rendezni, hiszen 2012-ben a
nagy építkezések miatt elma
radt. A program keretében fo
gadták a romhányi delegációt,
valamint másodízben rendez
ték meg a Kunágotáról elszár
mazottak találkozójukat.
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Modern falak közt értékes programok
– Az iskolákra, a tanításra,
a gyerekekre fordított összeg
mindig sokszorosan megtérül,
ráadásul Dél-Békés jövőjének
záloga, hogy a gyermekeinket
kitaníttassuk, lehetőséget biztosítsunk számukra helyben
a színvonalas életre – mond
ja Simonka György ország
gyűlési képviselő, amikor a
kunágotai iskola nem is olyan
régen realizált felújításáról,
bővítéséről kérdezzük.
Az önkormányzat által
elnyert támogatásból egy
egészen modern, tágas iskolát
kapott a község. Hiszen a
267 milliós költségvetésből 4
új tanterem, egy aula és egy
tornacsarnok épült, míg a régi
épületrészt korszerűsítették,
kicsinosították. A gyerekek a
második tanévet töltik az új
falak között.

Simonka György időről időre ellátogat az iskolába, egyeztet a
vezetéssel

– Országgyűlési képviselővé
választásom után a kunágotai
pályázat volt az első egyik leg
jelentősebb beruházás, amit
sikerült megnyerni a térség
számára. Azok után, hogy az
előző kormányok iskolákat

zártak be a mi térségünkben is,
egészen új helyzetet teremtett,
hogy elkezdtünk iskolát építe
ni. Örömmel mondhatom,
hogy megérte a fáradtságot,
a sok egyeztetést, a figyelmet,
hiszen a gyerekek olyan ren

dezett, inspiráló környezet
ben tanulhatnak, ami segíti
fejlődésüket – fogalmaz a
képviselő. – Az épület tarta
lom nélkül kevés lenne egy
színvonalas, sikeres iskolához.
Azonban a kunágotai tantestület megmutatta az el
múlt években, hogy valóban
értéknek tekintik a gyere
keket, s az újabbnál újabb
oktató-nevelő
pályázataik
– pl. A jövő ifjú alkotói, Te
hetséghidak program, Együtt
a közösségekért – révén
hasznos programokat tudnak
megvalósítani az iskolások
fejlődését segítve. Ehhez a
munkához csak gratulálni le
het, s természetesen a továb
biakban is szívesen segítem
ezeket a kezdeményezéseket
– nyilatkozta zárszóként Si
monka György.

Élet a Kunágotai Óvodában
A Kunágotai Óvodában
összesen 119 gyermeket nevel 9 óvópedagógus, és 7 dajka. Az intézmény tavaly július elejétől négy telephelyen
működik, az Árpád utcán, a
Rákóczi utcán, valamint az
almáskamarási és dombiratosi óvoda is hozzátartozik.
Az Árpád utca 66. szám
alatti székhely intézménybe 37
óvodás jár, két délelőttös és egy
délutános csoport működik.
Már a századelőn is óvodaként
funkcionált az épület, amely
1979-ben nagy átalakításon
esett át, megszűnt a szolgálati
lakás, és elnyerte a mai, három
csoportszobás formáját. Ek
kor az óvoda udvara is bővült
az egykori szolgálati lakáshoz
tartozó kerttel, melynek végé
ben az óvó nénik és a szülők
veteményest alakítottak ki. A
gyerekek ennek köszönhetően
játékos formában sokat tanul
hatnak a növényekről és azok
gondozásáról.

A Rákóczi utcai óvodának
is nagy udvara és veteményese
is van. Az ovisok osztoznak
az épületen és az ebédlőn az

Nagy Éva intézményvezető
tájékoztatott.
– Óvópedagógusaink szak
mailag jól felkészültek, szerető

általános iskola újtelepi alsó
tagozatosaival. Az ide járó 37
óvodás mindig figyelemmel
kísérheti a kisiskolások életét.
A négy telephelyen működő
szakmai munkáról Kissné

gondoskodással nevelik a rájuk
bízott gyermekeket, a dajkák
pedig nagy odaadással segítik
a pedagógiai munkát. Óvodá
saink egyenlő eséllyel részesülnek a színvonalas nevelés

ben, életkoruk és egyéni fejlettségük figyelembevételével
igyekszünk minden tevékenységgel és módszerrel a gyer
mekek egyéni készségeit
és képességeit kibontakoz
tatni – fogalmazott az in
tézményvezető.
A tavalyi esztendő vége a
meghitt karácsonyi készülődés
jegyében zajlott, a gyerekek
ünnepi műsorral is kedvesked
tek szüleiknek.
Az előadásuk után csil
lagszórókat
gyújtottak
a
karácsonyfa alatt, ahol az
önkormányzat
jóvoltából
nagyon sok szép játék és gyer
mekenként egy-egy nagy cso
mag is fokozta az örömöt.
Az ovisok most már a far
sangi mulatságra készül
nek versekkel, dalokkal és
játékokkal. Jelenleg a farsangi
műsornál csak egyetlen dolog
foglalkoztatja őket jobban,
hogy ki milyen jelmezt ölt
majd magára.

Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Pápai Zoltán polgármester. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

