
Az önkormányzat tervei az idei évre

Köszönjük a kunágotai Nők szeretetét, odaadását

Előző lapszámunkban Ku-
nágota polgármestere, Pápai 
Zoltán a tavalyi évet értékel-
te, akkor már utalt néhány, az 
idei évre vonatkozó tervre is.

Ezen írásunkban a polgár-
mester arról ad számot, hogy a 
jelen esztendőben milyen vál-
tozások és események várnak 
Kunágota lakosságára.

Az önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta az idei 
év költségvetését, és elfogadta 
az erről szóló rendeletet. A 
jelen kormányzati ciklusban 
három nagy beruházást terve-
zett és valósított, illetve valósít 
meg a település vezetősége. A 
központi iskola felújítása, bő-
vítése, valamint a tornacsar-

nok építése már befejeződött, 
annak pénzügyi elszámolása is 
megtörtént.

A további két folyamatban 
lévő beruházás, a szennyvíz, 
valamint a belterületi csapa-
dékvíz beruházás 95 száza-
lékban már elkészült, a tavaszi 
időszakban még rekonstruk-
ciók, és helyreállítási munkák 
maradtak a kivitelezőknek. 
Az idei évre mindkét projekt 
teljes befejezését és pénzügyi 
elszámolását tervezik.

Nyertes pályázatnak köszön-
hetően 2014-ben térfigyelő 
kamerarendszert építenek ki 
a településen, összesen tizen-
egy ponton helyeznek majd el 
kamerákat. A pályázati önerőt, 

a képviselő-testület tervezte a 
költségvetésben. A kamera-
rendszer a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányságon hama-
rosan kiépülő központhoz fog 
majd kapcsolódni.

A kezdődő és folytatódó 

beruházások mellett újabb pá-
lyázatok benyújtását is tervezi 
az önkormányzat, az Árpád 
utcai óvoda épületét szeretnék 
felújítani, leginkább a nyílás-
zárók cseréje lenne szükséges. 
További › folytatás a 3. oldalon

Március 8. a Nők ünnepe. 
Egy nap, amikor a férfiak 
minden figyelmüket a körü-
löttük élő lányokra, asszo-
nyokra irányítják.

A Nők költőket ihlettek, 
és számos műalkotás dicséri 
szépségüket, bájukat, külön-
legességüket. Kétség nem fér 

hozzá, a Nő csodálatos teremt-
mény. Számtalan szerepben is-
merhettük meg őket, hűséges 
társként, odaadó anyaként, az 
otthon melegének oltalma-

zójaként. Ez a nap legyen va-
lóban ünnep a Nőknek, csak 
róluk és csak nekik szóljon ez 
a nap. Halmozzuk el őket sze-

retettel, figyelemmel, hiszen 
megérdemlik, és azzal a gon-
doskodással, amellyel ők nap, 
mint nap elhalmoznak min-
ket. Ez az ünnep lehetőséget 
ad nekünk, férfiaknak, hogy 
kifejezzük a Nőknek hálánkat, 
és köszönetünket. 

Én ezúton köszönöm meg a 
településen élő minden Nőnek 
a társukkal és gyermekeikkel 
szembeni odaadást, gondosko-
dást és szeretetet. Ezzel a pár 
sorral kívánok mindannyiuk-
nak nagyon boldog Nőnapot.

Pápai Zoltán polgármester

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Mi a nő nekünk? Az egész vi-
lág maga, a szüntelen változás, 

Az anya, akinek testén át e vi-
lágba léptünk, az első és végtelen 
önfeláldozás. 

Ő őrzi első lépteink, törli le 
könnyeink, testéből etet, szerete-
téből nevel, 

Mindig megbocsát, ha kell és 
soha nem enged el, ő a fény, a 
meleg és minden ami jó, 

semmihez sem fogható és sem-
mivel sem pótolható. 

Ahogy tudatunk lassan a vi-
lágra nyílik, ő maga is átalakul, 
megváltozik. 

Előbb éteri szépség, ideál, tru-
badúrok álma, költők ihletője, 
szerelem és őrület forrása, 

Majd társunk a jóban és rossz-
ban, életünk néma napszámosa, 

Vetett ágy, vasalt ing, étel és 
ital, kedvesség, szerelem, a test 
gyönyöre, az apokalipszis kínja 
és a mennyország ígérete. 

Mindez ő, egy személyben, lel-
künk másik fele, aki értünk léte-
zik és mi őérte. 

Köszöntöm hát őket, a nőket, 
kívánom nekik mindazt a szé-
pet, amit érettünk ma és minden 
nap önként megtesznek.

Szalai Pál verse
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A Magyar Élelmiszerbank 
tartós élelmiszercsomag tá-
mogatását több éve igényli az 
önkormányzat.

A szerződéses megállapodás 
alapján juttatott tartós élelmi-
szer településünkre szállításá-
nak költségeit az önkormány-
zat viseli. Az utóbbi években 
a vésztői telephelyről hozzuk 
Kunágotára az adományt, ko-
rábban budapesti raktáraktól 
oldottuk meg a szállítást.

A képviselő-testület hu-
mánpolitikai bizottsága az 
adomány mennyiségét is fi-

gyelembe véve, a 2014. január 
20-án tartott ülésén az alábbi 
határozatot hozta az adomány 
szétosztásának elveiről:

A 2014. január 20-án ku-
nágotai állandó lakóhellyel 
rendelkező családok részesül-
nek támogatásban az alábbiak 
szerint:
• Az 1996. február 1. és 2014. 

január 31. között született gyer-
mekek családonként:
» 1 kiskorú gyermeket nevelő 

család: 4 kg liszt, 4 csomag 4 
tojásos orsó tészta, 3 kg kris-
tálycukor, 1 liter étolaj

» 2 kiskorú gyermeket nevelő 
család: 5 kg liszt, 6 csomag 4 
tojásos orsó tészta, 5kg kris-
tálycukor, 1 liter étolaj
» 3 és több kiskorú gyermeket 

nevelő család: 6 kg liszt, 7 cso-
mag 4 tojásos orsó tészta, 6 kg 
kristálycukor, 1 liter étolaj
• Az 1944. január 31-ig szü-

letettek, háztartásonként:
4 kg liszt, 3 csomag 4 tojásos 

orsó tészta, 2 kg kristálycu-
kor, 1 liter étolaj
Az élelmiszerosztás rendben 

lezajlott. A családok örültek a 
kapott adománynak.

Télűző mulatság az általános iskolában

Élelmiszeradományt kaptak

A Bereczki Máté Általános 
Iskola központi épületének 
aulájában az alsós tanulók, 
a tornacsarnokban pedig a 
felsős diákok farsangját ren-
dezték meg február 20-án és 
21-én.

A télűző mulatságon 284 ta-
nuló, és körülbelül 200 felnőtt, 
elsősorban szülő és hozzátar-
tozó vett részt. A rendezvény 
lebonyolításában, a helyszínek 
díszítésében, jelmezek, szend-
vicsek, sütemények készíté-
sében a pedagógusok mellett 
a szülők is aktívan közremű-
ködtek. Mint minden nagy 
iskolai eseménynek, a farsang-
nak is elengedhetetlen része a 
gyerekek műsora, amelyre egy 
egész hónapon át készültek. 
Az alsósok tűztáncot, Dzse-
pettó, Pinokkió és Hupikék 

törpikék történetek feldolgo-
zását mutatták be. A felsősök 
farsangját hagyományosan a 
nyolcadikosok keringője nyi-

totta, melyet Csatlovszki Judit 
tanárnő tanított be. Ezt köve-
tően a humor és a jókedv vette 
át a főszerepet, színes, válto-
zatos és egyedi műsoraikban 
igazán kibontakoztathatták 
kreativitásukat. A programban 

szerepelt a Hotel Menthol és a 
Limbó Hintó átdolgozott vál-
tozata, Kánkán, Hulló csillag 
paródia, Country, Kunágotai 

Asszonykórus paródia, Panda 
Csajszik tánc, Repülő Rókák 
tánc, Német kabaré, Modern 
tánc, és még a Táncoló talpak 
is. A gyerekek produkciójában 
felkészítő tanárok, elsősorban 
osztályfőnökök segítettek.

– Mint minden rendezvény, 
így a farsang is kiemelkedő 
szerepet játszik a közösségek 
formálásában, a szülők és az 
iskola kapcsolatának elmélyí-
tésében és nem utolsó sorban 
hagyományaink, népszoká-
saink ápolásában, megőrzé-
sében – emelte ki Gazdagné 
Gál Margit intézményvezető. 
– Célunk, hogy gyermekeink-
ben a hagyományok tovább-
vitelének igényét kialakítsuk, 
megerősítsük, a szülőkkel való 
kapcsolatunkat folyamatosan 
ápoljuk.

A farsangi mulatság után 
az iskola az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc március 
15-i megemlékezésére készül. 
Mint minden évben, idén is ők 
gondoskodnak majd az ünnepi 
műsorról. 

Március 15-i 
megemlékezés

A hagyományokhoz 
híven az önkormány-

zat és a Bereczki Máté 
Általános Iskola 
közösen szervezi 

a március 15-i meg-
emlékezést, amelyre a telepü-
lés minden lakosát szeretettel 
várják. Az ünnepélyes megem-
lékezés március 15-én 9 órakor 
kezdődik az iskola aulájában, 
műsorral idén hetvennégy gyer-
mek készül, az iskola negyedik 
és hetedik osztályos tanulói. A 
diákok a községi ünnepség mel-
lett hosszú hetek munkája során 
idézik fel ezen napok történése-
it, történelmi hátterét.

–  Iskolánk hosszú évek óta 
megemlékezik az 1848-as for-
radalom és szabadságharcról 
– mondta Gazdagné Gál Margit 
intézményvezető. – Fontosnak 
érezzük, hogy diákjaink tisztá-
ban legyenek elődeink tettei-
vel. Pedagógiai programunknak 
megfelelően az egész iskola 
készül ennek az emlékezetes és 
nemzetünknek oly fontos ese-
ményének megünneplésére. 

A gyerekek zászlókat, kokár-
dákat készítenek, nemzeti szí-
nekbe öltöztetik iskolájukat.
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Templomfelújítás Értékteremtés

pályázati tervekkel készültek 
az orvosi rendelő felújításá-
ra, valamint az István király 
utcai szilárd útburkolat épí-
tésére. Ugyan befejeződnek a 
belterületet érintő szennyvíz 
és csapadékvíz beruházások, 
azonban jelentősen igénybe 
vették a kerékpárutat, szüksé-
gessé vált ezek felújítása. Erre, 
valamint a Bethlen utca északi 
részének felújítására keresik és 
várják a kedvező pályázati le-
hetőségeket. A téli közfoglal-
koztatási program április 30-
ig tart, az idei évre vonatkozó 
információkat, rendelkezése-
ket és pályázati lehetőségeket 
még várják.

– Nagy változás nem vár-
ható a 2014. évi gazdálkodá-
sunkban, hiszen eddig is arra 
törekedtünk, hogy kiegyen-
súlyozott gazdálkodással biz-

tosítsuk az önkormányzati 
intézmények zavartalan mű-
ködését – tájékoztatott Pápai 
Zoltán polgármester. – A kép-
viselő-testület a költségvetés 
összeállításánál az idei rendez-
vénynaptárt is áttekintette. 

A település rendezvénynap-
tára a következőképpen ala-
kul. Március 15-i ünnepségre 
hagyományosan az általános 
iskolások készülnek műsorral, 
idén is lesz majális május el-
sején.

A lovasnapot augusztus első 
vasárnapjára időzítik a szerve-
zők, majd a következő hétvé-
gén, augusztus 9-én és 10-én 
rendezi meg az önkormányzat 
a falunapot, amely a szomba-
ti nap folyamán szórakoztató 
műsorokkal, vasárnap pedig 
sportprogramokkal várja Ku-
nágota minden lakosát.

Az önkormányzat tervei…
› folytatás a 1. oldalról

A kunágotai református 
templom, ahogy azt sokan 
láthatták is, igen elhaszná-
lódott, kívül-belül rossz ál-
lapotba került, szükségessé 
vált a felújítása.

A renoválás olyan hatalmas 
pénzösszeget igényelt, ami a 
helyi reformátusságnak nem 
állt rendelkezésére, ezért igen 
nehéz helyzet állt elő. A refor-
mátus gyülekezet nem adta fel 
a reményt, ilyen körülmények 

között is megtette, amit meg-
tehetett. Először ingatlanokat 
adott el, majd pályázatot adott 
be, melyet sikerült is megnyer-
nie. Mindez lehetővé tette a 
templom külső felújítását, a 
belső rész azonban így is rossz 
állapotban maradt.

Látva a kunágotaiak szük-
ségét, a református egyház 
egésze segítségükre sietett. 
Először a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület ítélt 
meg egy nagyobb támogatást, 
majd a békési egyházmegye 
gyülekezetei ajánlották fel egy 
vasárnapi perselypénzüket. A 
gyulai reformátusok külön is 
gyűjtöttek és adományoztak a 
templombelső felújítására. Az 
elmúlt évben így újult meg a 
templom belseje is. 

Tudni kell azonban, hogy a 
templom még így sincs telje-
sen készen. A templom abla-
kai igen régiek, az állagmeg-
óvás miatt mindenképpen ki 
kell cserélni őket.

a Presbitérium

Kunágotán tavaly 170 em-
bernek tudtak munkát biz-
tosítani a Start-programban, 
amelynek legfőbb célja a 
foglalkoztatás javítása mel-
lett az értékteremtő munka.

A Startmunka-program 
különböző programelemek-
ből áll. Kunágotán a köz-
foglalkoztatottak a mezőgaz-
dasági földút-karbantartásban 
55-en, a közútkarbantartásban 
48-an, az illegális hulladékle- 
rakók felszámolásában 14-en, 
valamint a belvíz elvezetésben 
53-an vettek részt. A prog- 
ramon belül jelenleg is tart 
a téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás.

A programelem során 
házi segítségnyújtás, kony-
hai kisegítés, biztonság- és 
rendfenntartás, takarítás és 
adminisztráció valósul meg. 
A programelemben az eddig 
foglalkoztatottak száma 37 fő, 
a jelenlegi foglalkoztatottak 
száma 30 fő.

– 2011 őszén még azt hit-
tük, hogy településünkön nem 
tudjuk megvalósítani a Start-
munka-programot, mivel a 

mezőkovácsházi kistérség ak-
kor nem szerepelt a program-
ban. Majd Simonka György 
országgyűlési képviselő hat- 
hatós lobbi tevékenységének 
köszönhetően a térség mégis 
bekerült, így nálunk is elindul-
hatott az értékteremtő munka 
– tájékoztat az előzményekről 
Pápai Zoltán polgármester. 
2013-ban 4 programelem-
ben, összesen 170-en dol-
goztak. Jelenleg a téli Start-
munka-program téli és egyéb 
közfoglalkoztatásán belül, to- 
vábbi 30 fő vesz részt. – Esz-
közbeszerzésre is pályáztunk, 
kézi szerszámokat vásároltunk, 
üzemanyagbeszerzést tudtunk 
megoldani, cementet, sódert 
és homokot vásároltunk a 
munkálatokhoz, valamint egy 
betonkeverőt – nyilatkozta 
Pápai Zoltán.

A településvezető kiemelte, 
a Startmunka programban  
résztvevők értékteremtő mun-
kát végeznek. Többek között 
7200 db járdalapot állítottak 
elő. A kiöntött járdalapokat 6 
különböző utcaszakaszon rak-
ták le a közfoglalkoztatottak.

A kunágotai mozgáskorlátozottak
Jelenleg 253 taggal műkö-

dik a kunágotai mozgássé-
rültek helyi csoportja a Moz-
gáskorlátozottak Dél-Alföldi 
Regionális Egyesület égisze 
alatt, Balázs Istvánné vezeté-
sével. A helyi csoport 1996 óta 
van jelen a településen.

– Legtöbbször méltányossági 
nyugdíjtámogatás, hároméven-
te adható nyugdíjemelés, vala-
mint fogyatékossági támogatás 
ügyintézése kapcsán fordulnak 
hozzám segítségért az egyesü-
let tagjai. Egyedül végzem a fel-
adatokat, azonban szerencsére 
segítőim is akadnak – tájékoz-
tatott Balázs Istvánné Erzsike.

Az egyesület jó kapcsola-
tot ápol az önkormányzattal, 
a háziorvosokkal valamint a 
családsegítő szolgálattal is. 
Előre meghirdetett és kiplaká-

tolt időpontokban a védőnők 
orvos-beteg találkozókat szer-
veznek a Dózsa utca 70. szám 
alatti védőnői szolgálat épüle-
tében, ahol ortopéd orvos láto-
gat el a településre, hogy felírja 
a betegeknek a szükséges gyó-
gyászati segédeszközöket.

Helybe jön az orvos, ezzel 
nem pusztán a betegek költsé-
gei csökkennek, de azok számá-
ra is nagy könnyebbség, akik 
kerekesszékbe szorultak (jelen-
leg 23 lakos), számukra az uta-
zás még inkább nehézkes.

Kunágotán már akadály-
mentesített az idősek ottho-
na, az önkormányzat épülete, 
a gyógyszertár és a posta, 
amennyiben születik pályázati 
kiírás, a két orvosi rendelőt és 
az egészségházat is akadály-
mentesíteni fogják.
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Az általános iskola tor-
naterme adott otthont 
február 15-én, szombaton 
délután 15 órától a Dél-
Békés Mentőcsoport soron 
következő toborzó program-
jának.

A rendezvény célja, hogy 
megtalálják azokat az em-

bereket, akik szívesen len-
nének önkéntesek, és örömmel 
állnának a saját településük 
szolgálatába, akikre le-
het számítani a bajban. A 
mentőcsoport  közel száz tag-
gal szerezte meg a minősítést, 
elsősorban a két dél-békési 
járás területén, katasztrófa- 
helyzetekben bevethető. 

A program műsorvezető-
je és házigazdája Simonka 
György, a mentőcsoport civil 
irányítója volt. Pápai Zoltán 

polgármester megnyitóját 
követően, dr. Tóth Ferenc tű. 
dandártábornok beszélt az 
önkéntes mentőcsoportok 
fontosságáról, majd az Oros- 
házi Kyokushin Karate Sza-
badidő Kör Egyesület tartott 
bemutatót, illetve önvédel-
mi fogásokat és technikákat 

tanítottak a résztvevőknek. 
Növényi Norbert olimpiai baj-
nok birkózó elsők között csat-
lakozott a mentőcsoporthoz. 
A road show állomásain is 
aktívan részt vesz a toborzás-
ban, a stressz-kezelésről tart 
előadást. A mentőcsoport 
tagjai bemutattak néhány élet-
mentő fogást, és lehetőség volt 
a különböző technikák elsa-
játítására is. 

A mentőcsoport parancsno-
ka, Béni Attila figyelemfelkeltő 

előadását nagy érdeklődés 
követte. Beszélt tapasztala- 
tairól, a különböző katasztró-
fa helyzetekről, az önkéntes 
munka fontosságáról, valamint 
ismertette a mentőcsoport cél-
jait és terveit. Előadása ismét 
számos jelenlévőt ösztönzött 
a mentőcsoporthoz való csat-

lakozásra. A road show nem 
csupán hasznos információkat 
hozott a településre, hanem 
a szórakozásnak is teret a- 
dott mind a gyerekek, mind a 
felnőttek számára. Mindenki 
igénybe vehette a játszóház 
eszközeit, így igazi családi 
kikapcsolódássá kerekedett a 
program. A mezőkovácshá-
zi Duma’ Színház fergeteges 
előadása kellemes hangula-
tot teremtett, a legkisebbek 
nagyon élvezték, hogy őket 

is bevonták a műsorba. A 
salátakészítő verseny meg- 
rendezésével az egészséges 
életmódot népszerűsítet-
ték a szervezők. A legfino- 
mabb salátákat díjazták, amit 
a rendezvény résztvevőinek 
lehetősége volt megkóstol-
ni. A saláta mellett, mennyei 

ételekkel kedveskedtek a ren-
dezvény szervezői. A program 
zárásaként a Salsa Műhely 
táncosai megmozgattak min-
denkit, így az érdeklődők be- 
gyakorolhattak egy-egy tánc-
lépést is.

Már a helyszínen többen 
úgy döntöttek, hogy sze-
retnék a településükön élőket 
„szolgálni”. Aki pedig ezután 
szeretne csatlakozni, részletes 
információkat talál a www.
delbekesmcs.hu weboldalon.

Korábban már tájékoztat-
tuk a lakosságot az Erzsé-
bet-program nyújtotta üdü-
lési lehetőségekről, melyeket 
nagycsaládosok, fogyatékkal 
élők, valamint nyugdíjasok 
vehettek igénybe.

Most a gyermekek számára 
hirdetett táborozási lehető-
ségeket mutatjuk be, amelyek 

várják még a kirándulni vágyó 
ifjúságot. Pályázni március 20-
ig lehet, azonban a jelentke-
zéssel iparkodni kell, hiszen az 
ötvennyolc tábornak már több 
mint a fele betelt. A sporttá-
borokat neves sportolók veze-
tik majd, a boksztábort Kovács 
„Kokó” István olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok és Er-
dei „Madár” Zsolt többszörös 
világbajnok, a cselgáncstábort 
Hadfi Dániel Európa-bajnok 
és Kovács Antal világ- és olim-

piai bajnok. A küzdősportok 
mellett a kajak-kenu tábort 
Kozmann György kétszeres 
olimpiai bronzérmes, világbaj-
nok kenus, a röplabda tábort 
Buzek László, magyar váloga-
tott röplabdázó, az úszótábort 
Kovács Ágnes olimpiai bajnok 
úszó, a vívótábort Nagy Tímea 
kétszeres olimpiai és ötszörös 
világbajnok párbajtőrvívó ve-
zeti majd. 

Az általános táborokra ki-
zárólag intézmények pályáz-

hatnak 10 fős gyermekcsopor-
tokkal, a tematikusokra egyéni 
jelentkezőket is várnak.  Az 
alacsony jövedelmű családok-
ból érkező gyerekek már ezer 
forint önrész, a magasabb jö-
vedelemmel rendelkezők 10 
ezer forint önrész befizetése 
mellett táborozhatnak majd 
egy héten keresztül. A tábo-
rokra a keret kimerüléséig, de 
legkésőbb március 20-ig lehet 
jelentkezni a program honlap-
ján: www.erzsebetprogram.hu 

Várják a gyerekeket az Erzsébet-táborok
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