KUNÁGOTA

Kunágota Község időszaki kiadványa

2014. április 29.

II. évfolyam, 4. szám

MAJÁLIS 2014

Kunágota község képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a május 1-jén (csütörtökön), a községi sportpályán megrendezésre kerülő majálisra.

PROGRAMAJÁNLAT:

9.00 Aszfaltrajz verseny
9.00 Vetélkedő, gyermek labdajátékok
9.30 Ovi- és sulifoci
9.30	Játékos evőversenyek (lekváros kenyér-,
csoki- és kakaóscsiga-evő, lisztfújó
verseny, stb.)
10.00	Kispályás labdarúgó mérkőzések (nevezés
legkésőbb 9 óráig a hangosító sátornál)
10.00	Ügyességi és sportversenyek
gyermekeknek (kötélhúzás, zsákban
futás, sorversenyek)

11.00 Májusfamászás
13.30	Női kézilabda mérkőzések
(nevezés 11 óráig)
13.30 Rajzverseny gyermekeknek
14.00 Kézműves foglalkozás gyermekeknek
14.00 Néptánc bemutató és táncház
16.00	Tombolahúzás
(tombola 100.- forint/db áron egész nap
Józsa Lajosnál kapható)
16.30 Szemétszedő verseny
17.00 Tizenegyes rúgó verseny

A rendezvény ideje alatt a pálya területén bográcsos főzési lehetőség bárki (családok, baráti társaságok) számára
biztosított (az ehhez szükséges felszerelésről mindenki maga gondoskodik, a főzéshez tűzvédelmi okokból csak
gázpalack használható). A nap folyamán büfé (üdítők, italok, szendvics stb.) kínálatából válogathatnak.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők! 

KÖSZÖNÖM

KUNÁGOTA!
Kedves Kunágotaiak!

Köszönöm, hogy elsöprő többséggel a Fideszre
és rám szavaztak.
A tőlem megszokott lendületes munkával
szeretném meghálálni Önöknek, hogy újabb 4 évre
bizalmat szavaztak nekem.
Szeretnék a körzetben ott lenni mindenhol,
ahol új tervek készülnek, ahol elakadnak a munkák
és segítségre van szükség, ahol megoldandó
problémák merülnek fel. Dél-Békés számíthat rám,
s ezt a munkámmal kívánom bizonyítani.
Kérem, figyelje továbbra is a Facebook oldalamat,
hívjon, tájékoztasson, hogy segíthessek!
Mert együtt egy élhető, szerethető, fejlődő
Dél-Békést építhetünk.

www.facebook.com/simonkagy
simonka.gyorgy@fidesz.hu

Jobboldalivá lett Kunágota
Simonka György és a Fidesz nyerte az országgyűlési
választást Békés megye 4.
számú választókerületében,
azaz Dél-Békésben.
Kunágota erős többséggel
választotta meg a második
parlamenti ciklusát kezdő
képviselőt, s a Fidesz is biztos
többséget kapott a településen.
Pápai Zoltán azt mondja,
örül, hogy a Kunágota egyértelműen jobboldali település
lett.
– A választás eredménye
nem volt meglepő számomra.
Simonka György az elmúlt
években láthatóan sokat dolgozott, nemcsak a településen,
hanem a térségben is. A jövőben is számítunk a képviselő úr
támogatására, hiszen számos
folyamatban lévő projektünk

van, melyek megvalósításához
szükségünk van az ő segítségére. Szeretnénk a rendelkezésre
álló forrásokat maximálisan
kihasználni, ezáltal Kunágota
fejlődését felgyorsítani, és felépíteni egy szebb és élhetőbb
jövőt – fogalmazott a polgármester.
Simonka György – közleménye szerint – a választókerület sikere érdekében
szeretne együtt dolgozni az
önkormányzatokkal, a civil
szervezetekkel, egyházakkal,
vállalkozásokkal és mindenkivel, aki támogatja a dél-békési
térségben élők céljait. Hozzátette, az ellenzéki politikusoktól azt kéri, konstruktív politizálással segítsék a hátrányos
helyzetű térség felzárkóztatásáért végzett munkát.
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rkái
Napsugár Bábszínház-Kakaska krajcá
Langaléta Garabonciások
Egy tál meleg étel
(pontokért cserébe INGYEN).
OKKSZK Aerobic bemutató
OKKSZK Karate bemutató
ar
Hevesi Imre és a Zűrzavar Zenek
New Feeling Dance School
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www.kunagota.hu

Vallási turizmus fejlesztése
a magyar-román határtérségben
A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye, az Aradi Román
Ortodox Érsekség és a Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú
Alapítvány 2012. 04. 01. – 2014.
04. 30. között valósítja meg a
HURO/1101/090/2.1.3 azonosító
jelű projektjét, amely a Román Ortodox Egyházra épülő vallási turizmus feltételeinek megteremtésére
irányul Békés és Arad megyékben.
A pályázók azért döntöttek úgy,
hogy közösen lépnek fel a vallási
turizmus fejlesztése érdekében,
mert ezáltal egy komolyabb, integráltabb fejlesztés valósulhat meg. A
projektben kialakított vallásturisz-

tikai kínálat – programok, egyedi
turisztikai látványosságok – komoly
gazdasági potenciált jelent a határtérség számára.
A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében
(www.huro-cbc.eu) valósul meg az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint Magyarország és Románia
társfinanszírozásával.
Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos
álláspontját.
Két ország, egy cél, közös siker!

Két díszpolgárunktól búcsúzunk
Kunágota község képviselő-testülete 2000ben megalkotott rendelete alapján első ízben a
millennium évében adományozott díszpolgári
címet.
Még abban az esztendőben Kunágotáért, a közösségért tett önzetlen szolgálatainak elismeréséül
díszpolgári címet adományozott a testület Halász
Jánosnak.
Halász János Kunágotán született 1921.
augusztus 25-én, élete
jelentős évtizedeit is itt
töltötte. A „Halász” bolt
már fogalom volt a faluban több évtizeden ke-

resztül. János bácsi igazi
kereskedő volt, kedves
szó és mosoly nélkül soha
nem hagyta a vevőit. Szabadidejében szívesen foglalkozott a helytörténet
emlékeivel és a számára
oly kedves kaktuszgyűjteményével, melyet az elmúlt évtizedben a Szegedi
Füvészkertnek adományozott. Élete végén költözött el Kunágotáról egyik
gyermekéhez. Szegeden
halt meg, március 18-án.
Egy héttel később helyezték örök nyugalomra Kunágotán.
Gál Vilmos Kunágotán
végzett kiemelkedő nevelőmunkája elismerésé-

ül 2001-ben kapta meg
a képviselő-testülettől a
Kunágota díszpolgára kitüntető címet.
Gál Vilmos Kunágotán
született 1931. március
1-jén. Iskolái elvégzését
követően több évtizedig a
kunágotai iskola pedagógusa, gyógypedagógusa
volt.
Tanár kollégái, diákjai
és azok szülei, a község
egész lakossága tisztelte,
nagyra becsülte és szerette a Tanár urat. „Vili
bácsi” soha nem fogyó
türelmével és kitartásával
nemzedékeken keresztül
tanította a településen az
általános iskolás nebuló-

kat, segítette őket ismereteik megszerzésében,
elsajátításában. Gyógypedagógusi tudását nyugdíjazását követően még
több oktatási intézményben is kamatoztatta. Gál
Vilmos a tanítás mellett
kevés szabadidejében a
helytörténet emlékeivel is
szívesen foglalkozott.
Az utóbbi néhány évben
családja kitartó ápolásának köszönhetően otthonában élhetett. Egy műtét
miatt került a gyulai kórházba, ahol április 20-án
elhunyt. Utolsó útjára április 24-én kísértük.
Nyugodjanak békében!

www.kunagota.hu
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Választási eredmények Kunágotán
Az április 6-án megtartott
országgyűlési képviselőválasztáson Kunágota 3 szavazóköre rendben működött.
A jelöltet, listát állító pártok
a szavazatszámláló bizottsá-

gok képviselő-testület által
választott 3-3 tagja mellé pártonként 2-2 főt delegáltak, így
9-10 tagú bizottságok működtek szavazóköreinkben.
A szavazatszámláló bizott-

ságok választott és delegált
tagjai reggel 6 órától este 7
óráig fogadták a szavazókat.
Mozgóurnával keresték fel
az egészségi állapotuk vagy
fogyatékosságuk miatt moz-

góurnát igénylő választópolgárokat.
A választói névjegyzékbe
vett 2226 főből 1170 fő jelent
meg szavazni, ez a kunágotai
választópolgárok 52,56%-a.

A PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI SZAVAZÓKÖRÖNKÉNT
Listás szavazatok
Kunágota országgyűlési
választás 2014 listás
névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma
szavazóként megjelent
választópolgár
urnában lévő lebélyegzett
szavazólap
eltérés a szavazók számától
érvénytelen szavazólapok
száma
érvényes szavazólapok
száma
Listánként az érvényes
szavazatok száma
Magyarországi Cigánypárt
A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt
Seres Mária Szövetségesei
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt
Új Dimenzió Párt
FIDESZ-KDNP
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
Lehet Más A Politika
Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség
Új Magyarország Párt
Magyar Munkáspárt
Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja
Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt
Együtt 2014 Párt
Zöldek Pártja
Összefogás Párt
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK

Egyéni jelöltekre leadott szavazatok
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Kunágota országgyűlési
választás 2014 egyéni
névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma
szavazóként megjelent
választópolgár
urnában lévő lebélyegzett
szavazólap
eltérés a szavazók számától
érvénytelen szavazólapok
száma
érvényes szavazólapok
száma
Jelöltenként az érvényes
szavazatok száma
Nagy Gábor
Simonka György
Jámbor Nándor
(Visszalépett)
Csanyi Renáta Ibolya
Faragó Attila István
Balogh Csaba
Gombosné Bárdos Gabriella
Mák Beáta
Nemes Miklós
Horváth Marianna
Hegedűsné Bányai Ildikó
Krisán László
Mezei János
Gál Ferenc
Balogh Mónika
Varga Zoltán
Dr. Kincses István
Révész Géza
Szabó Attila
Berki János
Kempf András
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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK – 2014
Az európai parlamenti választások május 25-én vasárnap lesznek. Az erre vonatkozó értesítéseket a posta már
kézbesítette a névjegyzékbe
vett választópolgároknak.
Kunágotán a szavazókörök
elhelyezése és beosztása változatlan lesz az április 6-án tar-

tott parlamenti választásokhoz
képest. Az egyes és kettes számú szavazókörök akadálymenetesen megközelíthetőek, a
központi iskolában a Rákóczi
utcai és az Árpád utcai udvari
bejáratok felől.
A hármas szavazókör az újtelepi iskolában található.

A szavazókörök reggel 6
órától 19 óráig fogadják a választópolgárokat.
Aki egészségi állapota vagy
fogyatékossága miatt nem
tudja a szavazókört felkeresni,
írásban, legkésőbb a szavazás
napján 15 óráig eljuttatott kérelmében igényelheti, hogy a

bizottság lakóhelyén a mozgóurnával keresse fel.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok (akiknek
nem a településünkön van az
állandó lakhelye) és a településszintű lakcímmel rendelkezők szavazására az egyes számú szavazókör van kijelölve.
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Kimagasló versenyeredmények
A Bereczki Máté Általános
Iskola tanulói három versenyen is szép sikereket értek el
április folyamán.
A költészet napján, április
11-én a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola versmondó versenyén
értek el szép eredményeket a
diákok. Három kategóriában
lehetett indulni két-két fővel.
A nevező diákok a 19-21. századi magyar költők verseiből
szabadon választhattak. Az
5-6. osztályosok korcsoportjában első helyezett lett Nyegota Evelin 5.B osztályos tanuló,
aki Muhi János Mesélj apu
című versét szavalta. A 7-8.
osztályosok kategóriájában az
első helyet Dóczi Olívia (8.B)
szerezte meg, ő Dsida Jenő
Diákimádság című költeményét adta elő. Ugyanebben a
korcsoportban Kiss Éva (8.B)
pedig különdíjjal tért haza,
amelyet József Attila Mondd,
mit érlel… című versének
előadásával érdemelt ki.

A hódmezővásárhelyi Szent
István Általános Iskola országos vers- és novellaíró pályázatot hirdetett Író-Deák

portjában harmadik helyezéssel tért haza, amelyet A jel
című novellájáért kapott. A
döntő helyszínére való oda-

címen. A kunágotai iskolából
két 8. B osztályos tanuló is nevezett. A döntőt április 15-én
rendezték a hódmezővásárhelyi iskolában. Finta Máté a
14-18 évesek korcsoportjában
különdíjat kapott a Szívemen
című verséért, Katona Máté
pedig a 10-14 évesek korcso-

és visszautazást a dombiratosi
önkormányzat biztosította.
Végül, de nem utolsó sorban a tavalyi évhez hasonlóan
idén is Közlekedésbiztonsági
Versenyt hirdetett a kunágotai Bereczki Máté Általános
Iskola a tankerület iskolái számára. Intézményenként négy

Kutyadolog

Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltását miniszteri rendelet írja elő. Az
úgynevezett összevezetéses
eboltás helyéről és idejéről
korábban tájékoztattuk a lakosságot.
Aki az április 22-i és 24-i
oltási időpontokat elhalasztotta, az április 30-án 18.30 és 19
óra között pótolhatja a tűzoltószertárnál. Háznál történő
oltásra is van lehetőség, melyet
az állatorvossal kell egyeztetni.

Kötelező
önkormányzati
feladat az ebösszeírás, az állatok védelméről és kíméletéről
szóló törvény rendelkezései
értelmében. Az ebösszeíró
adatlapot minden lakott lakóingatlanba eljuttatjuk ezen
lapszám mellékleteként, amely
szükség esetén másolható,
sokszorosítható. További példány kérhető a községháza 12.
számú irodájában, illetve az
adatlap letölthető a www.kunagota.hu honlapról is.
Az adatlapot ebenként kell
kitölteni, majd május 30-ig a
közösségházára kérjük eljuttatni. Az összeíró lapok beérkezését követően június és
július hónapban a község teljes
területén a tételes összeírás is
megtörténik.

fő (két fiú és két lány) nevezhetett az április 24-i megmérettetésre. A versenynek a kunágotai iskola adott otthont, a
lebonyolításban közreműködött a Mezőkovácsházi Városi
Baleset-megelőzési Bizottság.
A diákoknak két versenyszámban kellett megmutatni
tudásukat,
KRESZ-elméletben, valamint kerékpáros
ügyességi versenyen. A hibapontok összesítése alapján
csapat és egyéni eredményeket
is értékelt a versenybizottság,
ennek fényében a csapatversenyen mindhárom helyezést
kunágotai diákok érték el, az
egyéni elméleti feladatban
első, az egyéni ügyességi versenyen pedig szintén első helyet szerezték meg a Bereczki
Máté Általános Iskola tanulói.
A kunágotai önkormányzat
anyagilag segítette az iskolát
a résztvevők megvendégelésében, valamint az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásában, amit ezúton is köszön
az intézmény.

Szemétszállítás
Hosszú hétvége következik a
központi rendelkezés alapján,
a május elsejei munkaszüneti
napot pihenőnap követi május
2-án, így négy munkaszüneti
nap lesz a 18. héten.
Ennek okán a soros szemétszállítás időpontja is változik.
Kunágota mindkét szállítási
körzetében, a település teljes

területén május 2-án, pénteken reggel 7 órakor kezdődik a
szemétszállítás. Kérik a lakosságot, hogy a kezdési időpontra tegyék az utcára a hulladékgyűjtőket. A szolgáltató több
fordulóval oldja meg a szállítást, ezért a hulladékszállító
jármű várható érkezési ideje
eltérő lesz a megszokottól.

Illusztráció

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

