
102 éves Matild néni Három szavazókör

A település legidősebb la-
kosa, Varga Jánosné Piros 
Matild március 11-én ünne-
pelte 102. születésnapját.

A jeles alkalomból Gyön-
gyösi Károly alpolgármester 
és Boldog Zoltánné jegyző 
köszöntötték Matild nénit. Az 
idős asszonyról néhány élet-
rajzi adatot gyűjtöttünk. Piros 

Matild 1934. február 7-én kö-
tött házasságot a nála két évvel 
idősebb Varga Jánossal. Matild 
néni nevelte öt gyermeküket, 
vezette a gazdaságot és a ház-
tartást. A helyi római katoli-
kus egyházközségnél tizenhét 
éven keresztül szedte az egy-
házadót, valamint sírhelyváltás 
ügyintézésével is foglalkozott. 
Rendszeresen járt templom-
ba, minden misén jelen volt. 
Egészségügyi állapota miatt 
sajnos mintegy tíz éve nem 
tud részt venni a miséken.

Férje földműveléssel fog-
lalkozott, kisbirtokos volt, az 
1950-es évektől a fővárosba 
járt dolgozni. Idén március 
végén huszonkét éve, hogy 
Matild néni megözvegyült. Öt 
gyermekük kilenc unokával 
ajándékozta meg őket, majd 
tovább bővült a család, 2012-
ig tizenhét dédunokával, és 
nyolc ükunokával gyarapodott.

Az országgyűlési képvi-
selőválasztáson, április 6-án 
három szavazókör működik 
majd Kunágotán.

Ezek kialakításában nincs 
változás, az 1. és 2. számú 
szavazókör a központi isko-
la épületében, a Rákóczi utca 
11. szám alatt, a 3. szavazókör 
az újtelepi iskola épületében, 
a Rákóczi utca 73. szám alatt 
lesz kialakítva.

A 3. számú szavazókört a 
Rákóczi utca felőli főbejáraton 
keresztül lehet majd megkö-
zelíteni. A központi iskolába 
viszont nem a főbejáraton, 
hanem a Rákóczi és Árpád 
utca felőli gyalogbejárón il-
letve az udvar felől lehet majd 
bemenni. Ennek oka, hogy az 
épületen időközben átépítési, 
átalakítási munkálatok folytak, 
valamint így az akadálymentes 
megközelítést is tudják biz-
tosítani. A szavazni érkezők 

az iskola udvarán letehetik 
kerékpárjukat. Mozgóurnát a 
Helyi Választási Irodánál lehet 
írásban kérni, illetve a szavazás 
napján az illetékes szavazat-
számláló bizottságnál 15 óráig.

A szavazókörök április 6-án 
reggel 6 órától este 19 óráig 
várják a választókat.

A lehetőségek tárházát nyitot-
ta meg Kunágota számára, hogy a 
kormányzati döntésnek és a ha-
tékony térségi érdekképviselet-
nek köszönhetően a dél-békési 
település megszabadult az adós-
ságaitól.

– Első körben Kunágota, mint-
egy 65 milliós adósságkonszo-
lidációban részesült. Azonban a 
szennyvíz beruházás ekkor még 
javában zajlott, ami további 41 és 
fél milliós adósságot jelentett a 
településnek. A második körben 
az állam ezt az összeget is átvál-
lalta. Így megszűnt a teljes hitel-
állományunk. Ezzel olyan pénzügyi 
egyensúly jött létre a településen, 
ami lehetőséget ad további pályá-
zatokra, beruházásokra – részle-
tezte Pápai Zoltán polgármester.

A településvezető kiemelte, 
hogy az elmúlt években a munka-
nélküliek jelentős hányada jutott 
munkához a Startmunka-prog-

ram kapcsán. Elmondta, Simonka 
György országgyűlési képviselőnek 
köszönhetik, hogy mindez megva-
lósulhatott, hiszen első körben a 
mezőkovácsházi térség teljes egé-
szében kimaradt a lehetőségből. 
Hathatós lobbi-tevékenységének 
eredményeként azonban, végül 
megvalósult. Ezáltal 2 év alatt, 
összesen 431 ember foglalkoztatá-
sa vált lehetővé.

– A program, a benne dolgozók 
mellett, az egész közösség számá-
ra hasznos, hiszen azok az értékek, 
amiket a startmunkások létre-
hoznak, sokak számára fontosak. 
Ilyenek az intézmény-felújítások, 
a közterületi járdaépítések – 7000 
db járdalap készült -, illetve a nap-
közis konyha ellátásában is tevé-
kenyen részt vettek a programban 
dolgozók – tette hozzá a telepü-

lésvezető. Pápai Zoltán szintén ki-
emelt beruházásként nyilatkozott 
az iskola bővítéséről. A fejlesztésre 
az LHH programban nyílt lehe-
tőség. Az épület közel 265 millió 
forintból bővült és komplex felújí-
táson esett át. Ráadásul az adós-
ságkonszolidációnak köszönhető-
en, az önerő is megtérült. 

– Jelenleg 2 projektünk van fo-
lyamatban. A belterületi csapadék-
víz-elvezető csatorna kiépítése, 
mely előreláthatóan ez év első fél-
évében befejeződik, összesen több 
mint 140 millió forintból valósul 
meg. A másik egy 10 kamerából 
álló térfigyelő-rendszer, mely gya-
korlatilag a település teljes egé-
szét lefedi, kiépítésére hamarosan 
sor kerül. Tervekkel készülünk a 
most kezdődő fejlesztési időszak-
ra, hiszen szeretnénk, ha a területi 
fejlesztési programból Kunágota is 
tovább fejlődhetne – zárta gondo-
latait Pápai Zoltán.

Kunágota fejlődési pályán: megszabadult adósságaitól

A település folyamatosan számíthat segítségre, ezen a télen tüzelőt 
is kaptak a rászoruló családok
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Kiemelt feladat a háziorvosi rendelők ügye

Húsz éves a kunágotai polgárőrség

A település két házior-
vosával, Dr. Gyurkó Rigler 
Magdával és Dr. Képíró Zsu-
zsannával a lakosok általá-
nos egészségügyi helyzetéről 
beszélgettünk, illetve arról, 
hogy milyen körülmények 
között teszik a munkájukat, 
és gyógyítanak nap napután. 

Az enyhe téli időben hamar 
felüti a fejét az influenza, az 
országos járvány azonban sze-
rencsére Kunágotát elkerülte.

Dr. Képíró Zsuzsanna dok-
tornő tájékoztatása alapján a 
gyermekeknél elszórtan felső 
illetve alsó légúti megbetege-
dés volt tapasztalható, amely 
erre az időszakra jellemző. A 
település általános egészség-

ügyi állapotáról elmondta, 
hogy mivel sok az idős lakos, 
ezért gyakoriak a szív- és ér-
rendszeri, valamint a dagana-
tos megbetegedések.

– Mi, háziorvosok igyek-
szünk a lehető legtöbb segít-
séget megadni a betegségben 
szenvedőknek, többek között 
tanácsokkal látjuk el őket, 
hogy milyen életvitellel lehet 
enyhíteni a tüneteket – mond-
ta Képíró doktornő.

Az orvosok arra is felhívják 
a figyelmet, hogy amikor le-
hetőség van rá, vegyen részt 
mindenki szűrővizsgálato-
kon, hiszen ha felismernek 
egy betegséget még annak 
korai szakaszában, akkor idő-

ben elkezdődhet a kezelés 
és nagyobb az esély a teljes 
gyógyulásra. Kunágota köz-
ség háziorvosi alapellátásának 
személyi feltételei igen jók, 
hiszen két, évtizedek óta itt 
dolgozó, tapasztalt háziorvos 
és körzetenként két asszisz-
tens áll a betegek rendelkezé-
sére, a gyógyítás szolgálatában. 
Dr. Gyurkó Rigler Magda 
elmondása alapján a géppark- 
juk megfelel a 21. század 
igényeinek, ez azonban nem 
mondható el rendelőjéről.

– Főleg az én rendelőm épí-
tészeti megoldása sajnos sem 
a betegek, sem a dolgozók 
kívánalmainak nem tesz ele-
get, minden szempontból fel-

újításra szorul – tájékoztatott 
a doktornő. – Már több alka-
lommal pályáztunk felújításra, 
azonban ez idáig sikertelenül. 
Ígéretet kaptunk a térség or-
szággyűlési képviselőjétől, 
Simonka Györgytől, hogy ki-
emelt feladatként kezeli a ren-
delők ügyét, és így talán végre 
mindannyian az előírásoknak 
megfelelő környezetben gyó-
gyíthatunk – mondta Rigler 
doktornő.

A szociális ügyek intézésé-
ben is nagy segítséget nyújt 
a háziorvosoknak, hogy már 
több generáció életét ismerik 
közelről, így adott esetben alá-
támaszthatják a lakosság jogos 
igényeit.

A kunágotai polgárőség 
február 15-én tartotta évér-
tékelő taggyűlését, amelyen a 
közhasznú szervezet mind a 
hatvan tagja, valamint tizen-
öt hozzátartozó is részt vett, 
így hetvenöt fő volt jelen a 
rendezvényen. 

Balázs Imre, a kunágotai 
polgárőrség elnöke évet érté-
kelt a közgyűlésen. A tavalyi 
esztendőben a szervezet tag-
jai összesen hétezer szolgá-
lati órát teljesítettek. Ahogy 
a korábbi években is, minden 
rendezvényen, legyen az sport 

esemény, vagy iskolai ünnep-
ség, jelen voltak, hogy vigyáz-
zanak a rendre, védjék a tele-
pülés polgárait.

A szervezet 2007-ben ka-
pott egy terepjárót, amely sok-
ban könnyítette munkájukat, 
azonban ennek fogyasztása, 
illetve fenntartási költsége 
igen magas, így felmerült egy 
új autó igénye.

A megyei polgárőr szövet-
ség, az önkormányzat illetve 
egy helyi vállalkozó segítsé-
gével és anyagi támogatásával 
a tavalyi év őszén tudtak vásá-

rolni egy optimálisabb kondí-
ciókkal rendelkező gépjármű-
vet. 

A közgyűlésen az évértéke-
lés mellett a helyi polgárőrség 
húsz éves fennállása volt a fő 
téma. A szervezet 1994-ben 
alakult meg a lakosság jogos 
igényének megfelelően, hiszen 
akkoriban gyakori volt a bű-
nözés a településen, sajnos ha-
lálos bűncselekmény is történt.

A kunágotai lakosok vé-
delméért mintegy száz tag-
gal kezdte meg működését a 
polgárőrség. Fennállása óta 

szerencsére nem volt példa a 
korábbiakhoz hasonló súlyos 
bűnesetre. Ahogy Balázs Imre 
is elmondta, legfőbb céljuk, 
hogy eseménymentes legyen 
a szolgálatuk, állandó jelenlé-
tükkel szeretnék fenntartani a 
biztonságot, a bűnmegelőzésre 
fektetik a hangsúlyt.

Szorosan együttműködnek 
olyan hivatalos szervekkel, 
mint a rendőrség, a katasztró-
favédelem, vagy a tűzoltóság. 
Állandó készenlétben állnak, 
hogy ha riasztást kapnak azon-
nal indulhasson a segítség.
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Tavaszi munkálatok

Vöröskereszt

A gyerekeké a jövő

Testületi ülés

A márciusi   jó idő beálltá-
nak köszönhetően a főutcára 
telepített díszfákat már meg-
metszették.

Kunágota utcaképéhez az 
1980-as évek óta hozzátar-
tozik a vérszilva fasor. A fák 
öregedése végett néhány éve 
szükségessé vált újratelepíté-
sük. A Rákóczi utca páratlan 
oldalán 2008 őszén 235 darab, 
a páros oldalon és az Árpád 
utca intézményi épületeinél a 
rákövetkező ősszel 285 darab 

főleg vérszilva lett ültetve.
Nekünk, kunágotaiaknak 

mindig szép a falu, de talán ak-
kor a legszebb a széles és hosz-
szú főutcánk, amikor a dísz- 
szilvák virágoznak.

A közparkok, közterüle-
tek  és az intézményi épületek 
udvarain is megindultak a ta-
vaszi munkák, melyben az ön-
kormányzati dolgozók mellett 
a startmunkaprogramban al-
kalmazott közfoglalkoztatot-
tak is kiveszik a részüket.

A település lakosságáért vé-
gez önkéntes munkát a Mezőko-
vácsházi Vöröskereszt Kunágotai 
Csoportja.

A civil szervezet mintegy hatvan 
aktív tagot tudhat magáénak, akik 
részt vállalnak adományok gyűjté-
sében, szétosztásában, valamint a 
véradások szervezésében és lebo-
nyolításában. A megyei vérellátó 
munkájához jelentős mértékben 
hozzájárul az évi négy véradás, 
melyeken 50-60 fő ad vért. Az 
eredményes munkához minden 
feltétel adott a véradások helyszí-
néül szolgáló Idősek Klubjában.

Dudaszegné Bíró Ágota a helyi 
csoport titkára, Kis Lászlóné pe-
dig az elnöke, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ vezetője. El-
mondása szerint, nagy öröm szá-
mukra, hogy idén már új véradók 
is jelentkeztek az ifjú korosztály 
tagjai közül.

– Szerencsére vannak segítőink, 

akik szívükön viselik ügyünket, 
aktivistaként jelentős segítség-
re számíthatunk Csatlósné Boda 
Erikától, aki minden véradáson 
tevékenyen részt vesz – mondta 
a csoport elnöke. – A karácsonyi 
ünnepek közeledtével a mezőko-
vácsházi csoport lehetőségei sze-
rint kisebb adománycsomagokkal 
segíti a kunágotai rászorulókat, 
valamint önkormányzatunk kép-
viselőtestülete minden évben 
anyagilag is támogatja csopor-
tunkat, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Külön köszönjük a 
település lakosságának az aktív 
közreműködést, hiszen vannak, 
akik már 60-70-szeres véradók.

Kunágotán minden alkalommal 
sikeres és eredményes a véradás. 
A donorok önzetlen adománya 
életet menthet. Az évi 3-4 véradás 
mellett az adománygyűjtés folya-
matos, a felajánlásokat a helyi la-
kosság számára juttatják el.

Az iskola felújítása után 
most a legkisebbek intéz-
ményét újítaná fel az önkor-
mányzat. A beruházáshoz tá-
mogatásra van szükség, ezért 
pedig a térség képviselőjének 
közbenjárását kérte a telepü-
lés vezetése.

– A közelmúltban beadtunk 
egy 13 millió forint összegű 
pályázatot, melynek elbírá-
lására jelenleg még várunk. 
Ebből az összegből az 1. szá-
mú központi óvoda felújítása 
valósulna meg. Kértük Si-
monka György országgyűlési 
képviselő úr segítségét, aki a 
teljes pályázati folyamatban 
részt vett, hathatós támoga-
tásával mellénk állt. Éppen 
ezért szinte biztosak vagyunk 

annak sikerében. A felújítás 
magába foglalja majd a nyílás-
zárók és a padló cseréjét. Ez a 
mintegy 100 éves épület a re-
ményeink szerint hamarosan 
teljesen megújulva várja majd 
a legkisebbeket – részletezte 
a projekt körülményeit Pápai 
Zoltán polgármester.

Korábban már beszámol-
tunk róla, hogy Kunágota 
iskolája mintegy 265 millió 
forintból újult meg. Az intéz-
mény 4 új tanteremmel, egy 
aulával, egy teljesen új torna-
csarnokkal bővült, valamint 
komplex felújításon esett át. 
Most az 1. számú központi 
óvodán a sor. A pályázatot már 
beadták, az elbírálás folyamat-
ban van (lásd: lenti írásunk).

A képviselő-testület ko-
rábbi határozatával elfogad-
ta a 2014-2020. közötti idő-
szakra vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseket.

A legutóbbi ülésén ismét 
elővette és megtárgyalta az ön-
kormányzat a következő uniós 
pénzügyi tervezési ciklusra vo-
natkozó fejlesztési terveit, me-
lyeket a megyei önkormányzat 
kérésére a keretek figyelembe 
vételével rangsorolt – tájékoz-
tatott Pápai Zoltán, Kunágota 
polgármestere.

A márciusi ülésen megho-
zott döntés alapján elsőként 
a Rákóczi utca 65. szám alatti 
orvosi rendelő és orvosi lakás 
felújítását szeretné megvaló-
sítani Kunágota önkormány-
zata.

A tervezett sorrend alapján 
az István király utcai útépítés, 
a kerékpárút felújítása, a Beth-
len utca északi részének felújí-
tása, a községháza épületének 
felújítása, valamint a Rákóczi 
utca 47. szám alatti orvosi 
rendelő és lakás felújítása lesz 
a soron következő. Természe-
tesen a többi fejlesztési elkép-
zeléséről sem mondott le ezzel 

az önkormányzat, azonban a 
többire még várja a pályázati 
lehetőségeket, amelyek biz-
tosítani tudják a munkálatok 
finanszírozását.

Szerepelt még ebben a meg-
állapított sorrendiségben az 
Árpád utca 66. szám alatti 
óvoda épület felújítása is.

– Az óvoda felújítására, 
nyílászárók cseréjére már a 
tavalyi évben is pályáztunk, 
most ismét benyújtottuk ezt 
az elképzelést a február hó-
napban a kiírt pályázatra. A 
belügyminiszter döntése alap-
ján március 26-án írtam alá az 
óvoda felújítására vonatkozó 
támogatási szerződést. Kö-
szönet a segítségért és támo-
gatásért Simonka Györgynek, 
országgyűlési képviselőnk-
nek – mondta Pápai Zoltán. 
– A szerződésben foglaltak 
szerint az Árpád utcai óvoda 
felújítására 11 millió forint 
támogatást nyertünk, melyhez 
önkormányzatunknak   1 mil-
lió 122 ezer forint önerőt kell 
biztosítani. Szeretnénk ebben 
az évben a nyári hónapokban a 
felújítást megvalósítani – zárta 
gondolatait a polgármester.

A kunágotai vöröskereszt

A VÖRÖSKERESZT ELÉRHETŐSÉGE:
Kunágota, Rákóczi u. 6. (Szociális Szolgáltató Központ,

Idősek Klubja), Telefon: 06-68/430-001
Ide várják az adományokat és a bejelentéseket.
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74 tanuló idézte fel az 1848–49-es eseményeket

Pályázatot nyert az új vadászház

A Bereczki Máté Általános 
Iskola színvonalas műsorral 
állt közönség elé a március 
15-i ünnepi megemléke-
zésen. A rendezvénynek az 
iskola központi épületének 
aulája adott otthont.

A diákok, pedagógusok és 
önkormányzati képviselők 
mellett a település lakossága 
is szép számban jelen volt az 
ünnepségen. Műsorral idén a 
negyedik és hetedik évfolya-
mosok készültek, összesen 74 
tanuló idézte fel az 1848-49-
es forradalom és szabadság-
harc eseményeit.

A 4. a osztályosok Toborzó 
tánc című előadása Tejes Im-
réné osztályfőnök és Jarabek 
Krisztina tanárnő munkáját 
dicséri, a gyerekek a Kormo-

rán együttes dalaiból váloga-
tott összeállításra viseletben 
néptáncoltak. A negyedik év- 
folyam b osztálya egy jele-
nettel, Bem apó kisdobosával 
készült, valamint két lelkesítő 
dal, a Gábor Áron és a Föl, föl 

vitézek is felcsendült. Előadá-
suk alatt, illetve a műsor to-
vábbi részében látott díszletet 
és jelmezeket a tanulók saját 
maguk készítették osztályfő-
nökük, Halász Edit irányításá-
val és segítésével. A negyedik 

osztályosok műsorát a hete-
dikeseké követte, előadásukon 
bemutatták március 15. ese-
ményeit, felidézve a fontosabb 
helyszíneket. Szereplésüket 
tánccal zárták, amelyet Jarabek 
Krisztina tanárnő koreografált 
a Republic együttes Ezt a föl-
det kezdetű dalára.

A szereplők piros, fehér és 
zöld színű pólókban, illetve a 
néptánc szakkör által biztosí-
tott ruhákban álltak közön-
ség elé. A hetedikeseket Uri 
Tamás, a 7. a osztályfőnőke, 
Csatlovszki Judit, a 7. b osz-
tályfőnöke, valamint Jarabek 
Krisztina tanárnő készítette 
fel. A megemlékezés után a 
résztvevők megkoszorúzták a 
községháza falán elhelyezett 
Millenniumi emléktáblákat.

Kunágota egy részén már 
a rendszerváltás óta vadász-
nak, azonban új időszámítás 
kezdődött 2007 márciusában, 
amikor újra alakult a vadász-
társaság, kiegészítve a dom-
biratosi vadászterületet.

Az akkori és meglévő va-
dásztagok tizenegy kunágotai 
fővel gyarapodtak. A közgyű-
lésen Süli Ernőt javasolták 
elnöknek, azóta is ő tölti be 
az elnöki tisztséget. Kezde-
tekben nem volt túl sikeres a 
vadgazdálkodás az 5500 hek-
táron, azonban az évek elő-
re haladtával, és a vadászok 

megfelelő szakmai odafigye-
lésének köszönhetően ez mára 
megváltozott. A vadásztár-
saság számokkal is alá tudja 
támasztani eredményes mun-
káját, 2007-ben 2000 fácánt 
vásároltak, számuk az elmúlt 
évben 4500-ra emelkedett. A 
kezdeti években 500 nyulat 
fogtak, ez a szám mára eléri az 
1600-at. Korábban átlagosan 
70 őzet vadásztak, idén 120-
at sikerült elejteni. Az elmúlt 
évben fogolytelepítésbe kezd-
tek, tavaly is és idén is hatszáz 
példányt vásároltak. Évente 
mintegy 17-18 csoportos és 

egyéni vadászatot szerveznek 
novembertől márciusig.

A 2012-13-as évben sikerült 
olyan sok nyulat megfogni, 
hogy annak értékéből a va-
dásztársaság meg tudta venni 
az önkormányzat tulajdoná-
ban álló ipartestületi épületet. 
Az ingatlan azonban nem volt 
a legjobb állapotban, így a tár-
saság kereste a lehetőségeket, 
hogyan tudná felújítani. Egy 
Leader pályázat elnyerésének 
köszönhetően 4,5 millió forint 
támogatáshoz jutottak, így az 
épületrenoválás március 21-én 
megkezdődött, és előre látha-

tóan április végére fejeződik 
majd be. A felújítás keretében 
tetőcserét, nyílászárók cseréjét, 
valamint homlokzati felújítást 
valósítanak meg.

Eszközbeszerzésre is pá-
lyáztak, így 300 ezer forint 
értékben vásároltak távcsövet 
illetve éjjellátó készüléket. To-
vábbi fejlesztéseket terveznek, 
várják azon pályázati kiíráso-
kat, amelyek lehetőséget te-
remtenek, hogy a vadászház 
belső terei is megújuljanak, 
valamint az udvaron egy park 
kialakítása is szerepel a tervek 
között.
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