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Elkészült a szennyvízberuházás
ság már használhatja a rendszert. A szennyvíztisztító telep
kapacitását megduplázták a
fejlesztés során. Az új rákötésekhez az üzemeltető kedvezményt biztosít.
A beruházás az Európai
Unió támogatásával, a KEOP
program keretében valósult
meg. Kunágota polgármestere, Pápai Zoltán hangsúlyozta,
Átadták a szennyvízcsatorna beruházást Kunágota,
Nagykamarás és Almáskamarás községekben.
A második ütemben a korábbi szennyvíz-tisztítótelep
rekonstrukciója és a már meglévő csatornahálózat bővítése
valósult meg uniós támogatásból. Az 1,3 milliárd forintos
beruházás kivitelezése során

19 kilométer szennyvízcsatorna gerincvezeték épült, 1007
házi bekötés vált lehetővé: Kunágotán 639, Nagykamaráson
268, Almáskamaráson 100. 14
helyszínen rekonstrukciókat
valósítottak meg. Nagykamaráson 2 átemelő és 1,1 kilométer nyomóvezeték is épült.
Az alapprojektet 2013 szeptemberében adták át, a lakos-

Közvilágítás: kicserélik az izzókat
Az EDF Démász arról értesítette
az önkormányzatot, hogy 2014.
május 7-től megkezdte a község
területén található 330 közvilágítási lámpatest izzóinak csoportos
cseréjét.

A munka folyamán megtörténik a
lámpatestek tisztítása is.
A közvilágítással kapcsolatos
hibabejelentésre az alábbi telefonszám áll rendelkezésre:
06-40-822-000.

minőségileg is elfogadható beruházást adtak át, amit nagyon
hosszú előkészítő, majd kivitelezői időszak előzött meg.
A 80 ezer forintos lakossági
hozzájárulás is segítette a beruházás megvalósulását. Az
összeg megállapításánál az önkormányzatok figyelembe vették a lakosság anyagi teherbíró
képességét.

fotók: Páli Józsefné

A Kunágotáról (el)származottak közössége

Méltón és büszkén
2013. utolsó hónapjaiban nagy
dolgokkal voltunk elfoglalva. 2013
novemberében a Szent István Egyetem Gazdasági Agrár- és Egészségtudományi Karával és a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának Mezőkovácsházi Kirendeltségével együttműködve az
„Újra Tanulok” projekt keretében
állattartó-telepi munkás képzés
szervezésén dolgoztunk.
A projekt lehetőséget kínált az
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ)
szereplő szakképesítés megszerzésére, azoknak a felnőtteknek, akik
alacsony iskolai végzettségűek,
vagy szakképzetlenek, akik elavult
szakképzettséggel rendelkeznek,

valamint hátrányos helyzetű térségekben élnek. 2013. december
20-án 12 fővel elindult a képzés. A
képzés közfoglalkoztatás keretében
valósult meg. Időtartama 4,5 hónap volt. A képzési időszak elméleti
és gyakorlati oktatásra különült. Az
elméleti oktatás Szarvason, a gyakorlati pedig Kétegyházán folyt. A
résztvevők által kellemesnek ítélt
elméleti és gyakorlati oktatási
időszakot szakmai vizsga követte.
2014. április 16-án a kunágotai csoport sikeres szakmai vizsgát tett.
Szépen szerepeltek, helyt álltak és
méltón képviselték falunkat. Ezúton gratulálunk mindenkinek, aki
részt vett a képzésen!

A Kunágotáról (el)származottak közössége Facebook
csoportja 2011 őszén jött létre lokálpatrióta családok és
közeli barátok biztatására az
interneten.
Az a megtiszteltetés ért az
önkormányzat részéről minket, hogy egy tájékoztatót fogalmazzunk meg csoportunk
tevékenységéről, céljairól.
Célunk, hogy ebben a rohanó világban megálljunk
egy pillanatra és emlékezzünk
arra, hogy honnan indultunk

és hova érkeztünk. Mindehhez a gyökereinket falunkban,
Kunágotán keressük és találjuk meg.
A csoport elnevezésén sokat
gondolkodtunk és azért, hogy
ne csak azoknak legyen közösségi oldal, akik már nem élnek
Kunágotán, így lett a zárójeles
megoldás, vagyis a Kunágotáról (el)származottak közössége a megnevezésünk.
Létszámunk gyorsan gyarapszik, ma már eléri a 800 főt.
› folytatás a 2. oldalon
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Sokan mászták meg idén is a májusfát

Mint minden évben, most
is megrendezésre került a kunágotai sportpályán a majális.
Évek óta figyelemmel kísérem
már. Kislány koromban minden játékon részt vettem és
harcoltam én is a jutalomcsokikért. Az elmúlt években pe-

dig már csak nézőként jártam,
mint ahogy idén is tettem azt.
Megkérdeztem a mostani
gyerekeket, miként látják kis
falunk rendezvényét. Azt a
választ kaptam, hogy a csoki
finom és még mindig a lisztfújás a kedvencük, valamint

a májusfa mászását találják
a legnehezebbnek, akárcsak
az én gyermekkoromban. A
napot a szerencsések futama
zárta, ugyanis kihúzták a tombolákat. A sportolni vágyók a
férfiak részére meghirdetett
kispályás labdarúgó tornán és

a női csapatok kézilabda kupáján vehettek részt. A vándorkupát a 13 induló focicsapatból a Garabolyos ABC csapata
nyerte, a kézilabdások közül
pedig Balázs Andrea csapata
lett a győztes.
Samu Zsanett

A Kunágotáról (el)származottak közössége

› folytatás a 1. oldalról

2012 tavaszán felmerült egy
találkozó gondolata is, így
szeptemberben
megtartottuk az elsőt. Akkor 60 csoporttagunk és hozzátartozója
vett részt ezen. Az első, 2012.
szeptember 8.-i találkozó
megszervezéséhez segítséget
kaptunk az önkormányzattól,
a Bercsényi Zrt.-től, a vadásztársaságoktól és nem utolsó
sorban a kunágotaiaktól is.
Ekkor felmerült az a kérés,
hogy minden évben legyen
megszervezve ez az összejövetel, aminek nagyon örülünk.
2013-ban megtartottuk a
második találkozót is, mellyel
a falunap programjának szerettünk volna részesei lenni.
Ez azonban nem volt túl sze-

rencsés, mivel a két esemény
programja összeolvadt. Úgy
gondoltuk ezek után, hogy
önálló eseményként fogjuk
megtartani a következőket,
amennyiben erre továbbra is
van igény.
Mindkét találkozón szerveztünk egy kis szerény programot is. Az első alkalommal a
művelődési ház vezetője, Gábor László tartott igen színvonalas előadást Kunágota
telepítéséről, melynek nagy
sikere volt. Másodjára egy fát
ültettünk a Bereczki parkban,
azzal a mottóval, hogy aki fát
ültet, bízik a jövőben.
Ebben az évben ismét ös�szejövünk, 2014. június 7-én
10 órától. A program szerve-

zésében ismét segítséget kaptunk, nevezetesen az ifjabb
Süli Ernő által létrehozott
Tájház meghívásának teszünk
eleget és ott találkozunk immár harmadik alkalommal.
Hallhatunk előadást Kunágota újratelepítésének 170.
évfordulója kapcsán és koszorúzunk is ebből az alkalomból.
Kérjük a kedves kunágotaiakat, hogy tiszteljenek meg
minket azzal, hogy részt vesznek ezeken az eseményeinken.
Sokan vidékről, külföldről is
eljönnek azért, hogy ápolják és
ne feledjék gyökereiket. Minden alkalommal végigjárjuk
azokat a helyeket, amelyekhez
életünk során közünk volt.
A támogatásokat örömmel

vesszük, hiszen ezek a programok, (köztük egy nagyon
finom és kiadós ebéd is), minden esetben önköltségesek.
Olyan ez, mint egy osztálytalálkozó, csak itt minden korosztály részt vehet és részt is
vesz. Jelenleg a korelnökünk,
aki minden évben lelkesen jön,
a 88 éves Vízi Mihályné.
Ezek az összejövetelek mindenkinek szólnak, akinek köze
van Kunágotához, éljen Kunágotán, vagy az ország és a
nagyvilág bármely pontján.
Várunk mindenkit sok szeretettel: a szervezők nevében:
Sebők Györgyné Cserenyecz
Irén, Gyömbér Ferencné Csarnai Klára és Fodor Andrásné
Koczán Mária.
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Ősszel már iskolába mennek…

Az óvodai tanévzáró ünnepélyre a művelődési házban
került sor május 31-én szombaton.
Az Árpád utcai óvodások
délelőtt 10 órakor, az újtelepi
óvodások délután, 15 órakor
mutatták be szüleiknek, nagyszüleiknek, az érdeklődő közönségnek, hogy mit tanultak
az elmúlt nevelési évben.
Szeptemberben már az iskola első osztályosai lesznek
a nagycsoportból ballagó óvodásaink:

A Kunágotai Óvoda Árpád utcai óvodájának ballagó nagycsoportosai:
• Balog Vanessza Vivien
• Boda Szabolcs
• Bodzán Alíz
• Fábián Piroska
• Fülöp Viktória
• Hajdú Tamás
• Kiss Adrienn
• Korom Liliána
• Korpa Martin
• Kovács Barnabás
• Kovács Krisztina

• Kovács Viktória Mónika
• Mező Liliána
• Nagy Anita Julianna
• Nagy Izabella
• Nagy Noémi
• Sas Gergő
• Varga Róbert

• Jankó Bernadett
• Lólé Károly
• Nagy Róbert Bálint
• Szabó Eszter Mónika

A Kunágotai Óvoda Rákóczi
utcai óvodájának ballagó nagycsoportosai:
• Ásós Tamás Henrik
• Balog Vivien
• Bujdosó Anna

Iskolai ballagás 2014. június 14-én 9 órakor
Iskolánktól, a Bereczki
Máté Általános Iskolától
idén 46 nyolcadikos diák vesz
búcsút.
A ballagási ünnepségre
2014. június 14-én 9 órakor
kerül sor az intézmény központi épületében. Valamen�nyiüknek sok sikert kívánunk
a továbbtanulásukhoz!

• Kovács Béla
• Kovács Elvira
• Kovács Henrietta

• Szendrey Gréta
• Tóth Richárd
• Villim Martin

„Azért vagy itt, hogy mindent láss,
Hogy értsd a szót, olvasd az írást,
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj!” (Ákos)

8. a. Osztályfőnök:
Hack Ferenc Mihályné
• Asztalos Bianka Ildikó
• Balogh Fatime
• Balogh Melinda
• Demeter Dániel
• Dóczi Zsombor
• Gábor Viktor
• Gaudi Barbara
• Gazdag Balázs
• Gyenge Veronika
• Jakab Richárd

fotó: Páli Józsefné

• Kovács Ildikó Alexandra
• Nagy Erik Dávid
• Petrecz Norbert
• Pócsik Tamás
• Szemők Alexandra

8. b. Osztályfőnök:
Gyöngyösiné Bálint Anna
• Balogh Jonatán
• Császár Emese Hédi

• Csatlós Orsolya
• Dóczi Olívia
• Farkas Ferenc
• Finta Máté Gábor
• Győrfi Imre
• Győrfi János
• Juhász Adrienn
• Juhász Evelin
• Katona Máté
• Kerekes Richárd
• Kiss Éva
• Kovács Karola Viktória
• Kovács Katrin Barbara
• Lólé Kálmán
• Mag Richárd
• Németh Réka
• Nyerges Mihály Márk
• Pócsik Márton Imre
• Rafael Bernadett
• Szucsik Máté
• Tóth Edina
• Tóth Szandra
• Urbán Szabó Viktória

*********************
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Európai Parlamenti választás
Kunágotán 2014. május 25-én
1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör
A választópolgárok
száma
Szavazóként megjelent
Urnában lévő bélyegző
lenyomat nélküli
szavazólap
Urnában lévő lebélyegzett szavazólap
Eltérés a szavazók számától
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma
Rontott szavazólapok
száma
Visszautasítottak jegyzékén szereplők száma
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687
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155
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0

0
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0
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2

0

2

155
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0

0

0
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0

0

Listánként az érvényes
1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör
szavazatok száma
Magyar Szocialista Párt
22
17
15
Seres Mária
1
1
1
Szövetségesei
Fidesz-Magyar Polgári
96
72
103
Szövetség, KDNP
A Haza Nem Eladó
2
0
0
Mozgalom Párt
Jobbik Magyarországért
21
28
25
Mozgalom
Lehet Más a Politika
2
2
1
Együtt A Korsz. Pártja –
4
2
3
Párbeszéd Mo.-ért Párt
Demokratikus Koalíció
7
7
5

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

