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Készül a helytörténeti gyűjtemény
Augusztus 4-én kerül átadásra Kunágota helytörténeti gyűjteménye, amit
az egykori kántorlakásban
alakítottak ki. A gyűjtemény
Kunágota múltját mutatja be,
az őskortól a II. világháború
végéig.
– Sokéves hagyomány településünkön, hogy a falunapot
megelőző hétfőn helyi alko-

tók munkáival ismerkedhetnek meg az érdeklődők, valamint Kunágota múltjának egy
szegletét is bemutatjuk. Az
idők folyamán rendkívül sok
helytörténeti anyagunk gyűlt
össze. Ezekből láthattak településünk lakói ízelítőt ezeken
a kiállításokon. A tárlat végén
azonban újra dobozokba kerültek a számunkra, kunágotaiak számára felbecsülhetetlen
értékek. Az újratelepítés 170.
évfordulója alkalmából a képviselő-testület úgy határozott,

helytörténeti gyűjtemény kialakításával teszi emlékezetessé az ünnepet, ahol állandó
kiállítással adózhatunk múltunknak – tudtuk meg Gábor
Lászlótól, a művelődési ház
igazgatójától.

Mint arról korábban beszámoltunk, a helytörténeti
gyűjtemény a művelődési ház
mögötti, egykori kántorlakásban nyer elhelyezést. A lakást
1937-ben építették, abban
az évben, november 5-én, a
templom védőszentjének napján adták át. Később szolgálati
lakásként funkcionált, majd
hosszú ideig üresen állt.

– Egy hónap múlva adjuk
át a gyűjteményt. A munkálatokkal jól haladunk. Az egyik
szobából kialakított teremben
a ’20-as, ’30-as évek enteriőrjét
jelenítjük meg. A másik szobában pedig a paraszti életet

mutatjuk be. A harmadik terem, az egykori konyha pedig
foglalkoztató funkciót tölt be.
Osztályok, érdeklődő felnőttek csoportjai vehetnek majd
részt itt múzeumi órákon,
előadásokon, különböző foglalkozásokon.
Gábor László elmondta,
a helytörténeti gyűjtemény
különös gondot fordít a Ku-

nágota újratelepítésének 170
éves múltját őrző dokumentumok, tárgyak bemutatására.
Rendelkezésre állnak az egykori Geötz-telep alapításának
dokumentumai is. Mint az
ismeretes, Geötz László volt
a felelőse a dohánykertészek
idetelepítésének.
A kiállítótérben helyet kap
egy tematikus fal is, amely

időszaki kiállítások rendezését
teszi majd lehetővé.
A készülő helytörténeti
gyűjteményt a közelmúltban
megtekintette a képviselő-testület is. A grémium bejárása
érintette a művelődési házat is.
Az épületet a település tavaly
belülről, idén pedig kívülről
újíttatta fel.
A művelődési ház és a helytörténeti gyűjtemény közvetlen összeköttetésben áll, így
komplett közművelődési centrummá alakult.
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Elismerésben részesítették a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó nyolcadikosokat

A kunágotai Bereczki Máté
Általános Iskola 2014. június
14-én, szombaton 9.00 órakor rendezte ballagási ünnepségét.
A hagyományokhoz híven
a hetedik osztályosok fogták
össze a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos teendőket
(díszítés, műsor), osztályfőnökeik, Csatlovszki Judit, Uri
Tamás irányításával.
A ballagó nyolcadikosok –
46 diák – közül többeket – kiemelkedő tanulmányi eredményükért, versenyeken nyújtott
teljesítményükért, közösségi
munkájukért – elismerő szavakkal említett Gazdagné

Gál Margit intézményvezető.
Jutalmazott diákjaink név és
osztály szerint a következők:
• Kovács Henrietta 8. a, az iskola emlékplakettjét kapta
• Finta Máté Gábor 8. b, az iskola emlékplakettjét kapta
• Dóczi Zsombor 8. a, névvel
ellátott gravírozott tollat kapott
• Gazdag Balázs 8. a, névvel
ellátott gravírozott tollat kapott
• Szemők Alexandra 8. a, névvel ellátott gravírozott tollat
kapott
• Kerekes Richárd 8. b, névvel
ellátott gravírozott tollat kapott

• Kiss Éva 8. b, névvel ellátott
gravírozott tollat kapott
• Kovács Karola Viktória 8. b,
névvel ellátott gravírozott tollat kapott
• Szucsik Máté Péter 8. b, névvel ellátott gravírozott tollat
kapott
• Urbán Szabó Viktória 8. b,
névvel ellátott gravírozott tollat kapott
• Asztalos Bianka 8. a, könyvet
és oklevelet kapott
• Gaudi Barbara 8. a, könyvet
és oklevelet kapott
• Jakab Richárd 8. a, könyvet
és oklevelet kapott
• Petrecz Norbert 8. a, könyvet
és oklevelet kapott

• Csatlós Orsolya 8. b, könyvet
és oklevelet kapott
• Császár Emese 8. b, könyvet
és oklevelet kapott
• Dóczi Olívia 8. b, könyvet és
oklevelet kapott
• Juhász Evelin 8. b, könyvet és
oklevelet kapott
• Katona Máté 8. b, könyvet és
oklevelet kapott
• Lólé Kálmán 8. b, könyvet és
oklevelet kapott
*****
Tanulóink ballagási és tanév végi jutalmazását Kunágota Község Önkormányzata
100.000 Ft-tal támogatta.
Az iskola köszönét fejezi ki a
nagylelkű támogatásért.

Ünnepélyes tanévzáró, 61 kiváló tanuló
A kunágotai Bereczki Máté
Általános Iskola 2014. június
20-án 17.00 órakor tartotta
ünnepélyes tanévzáró rendezvényét a központi iskolában.
Gazdagné Gál Margit intézményvezető köszöntötte a
megjelenteket, majd röviden
értékelte a 2013/2014-es tanévet. Az értékelés során néhány

adatot is ismertetett az intézményvezető, többek között
iskolánk tanulóinak számát,
mely a tanév végén 284 fő volt.
Köszöntötte az egész évben jó
teljesítményt nyújtó tanulókat,
akik – 61 diák – kitűnő, vagy
jeles eredménnyel zárták ez évi
tanulmányaikat.
Kiemelte azt a 65 főt, akik
az év során versenyeken elért

eredményeikért, kiemelkedő
munkájukért igazgatói, illetve
nevelőtestületi dicséretben részesültek.
Ezt követően átadta a
könyvjutalomban vagy oklevélben részesült tanulóinknak
– 80 fő – megérdemelt jutalmukat, melyet kitűnő vagy
jeles tanulmányi eredményükért, kiemelkedő közösségi

vagy sportban kifejtett munkájukért kaptak.
A jutalmak átadását követően az intézményvezető a
2013/2014-es tanévet lezárta,
az osztályfőnökök kiosztották
a bizonyítványokat.
Ezúton is kívánunk intézményünk valamennyi tanulójának kellemes vakációt. Találkozunk szeptemberben!
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Nyáron is kapnak ebédet a rászoruló gyerekek

illusztráció

Kunágotán 40 gyermek vesz
részt a nyári gyermekétkeztetési programban. A gyerekek

napi egyszeri étkeztetésére
állami forrásból kap csaknem
800 ezer forint támogatást az
önkormányzat. A segítségnyújtás révén a kunágotai gyerekek 45 napon át ebédelhetnek a vakáció ideje alatt.
– Maximálisan egyetértek
a polgári kormány azon lépéseivel, amelyet a hátrányos
helyzetű gyerekek ügyben
tesz. Évről évre biztosít plusz-

forrást a gyermekétkeztetésre,
ez nincs másképp idén sem.
Az elnyert forrásból Kunágotán 40 rászoruló gyermek
étkeztetése oldódik meg, ami
egészségügyi szempontból is
fontos, hiszen fejlődő szervezet lévén, szükségük van a napi
egyszeri meleg étel fogyasztására. Nagyon sok családban ez
a támogatás óriási segítséget
jelent. Az önkormányzat min-

FIATALOK!!!
PÁLYAKEZDŐK, ÁLLÁSKERESŐK

Várja jelentkezéseteket a

MAGYAR HONVÉDSÉG
szerződéses katonai szolgálatra!






18 éves életkor
Legalább alapfokú iskolai végzettség
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
Bejelentett magyarországi lakóhely

 Magasabb iskolai végzettség, C kategóriás
jogosítvány előny




Kafetéria ellátás
Biztos munkahely
Külföldi szolgálatvállalás

További Információ személyesen:
2. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA
5600 BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY út 67.-69.
66/447-566
bekes.toborzo@regiment.hu
www.hadkiegeszites.hu

den igényt próbál kielégíteni,
igyekszik minden lehetőséget
megragadni a nehéz sorsú családok felzárkóztatása érdekében – mondta el Pápai Zoltán
polgármester.
Dél-Békésben, Kunágota
mellett, a többi 26 település
is részesül az állami támogatásból, így majd háromezer
gyermek kap nyáron ellátást a
térségben.

Kirándulások,
táborok
A kunágotai Bereczki Máté
Általános Iskola tanulói pedagógusaink kísérete mellett
a nyáron a következő kirándulásokon, táborozásokon vettek,
vesznek részt:
• június 23. Vadaspark Szeged,
mozilátogatás - 65 fő
• július 12–17. táborozás Zánkán - 35 fő
• július 14–18. képzőművészeti tábor Kétegyházán - 10 fő
• augusztus 15–16. táborozás
Gyomaendrődön - 75 fő
A programokon diákjaink
teljesen ingyenesen vehetnek
részt – utazás, szállás, étkezés,
belépőjegyek- az iskola által
megnyert különböző pályázatoknak köszönhetően. Ezek a
pályázatok a következők:
• IPR – Integrációs Pedagógiai
Rendszer
• „Adj teret, nyiss utat! – Szociális kompetenciákkal a hátrányok ellen” című, TÁMOP3.314.A-12/1-2013-0055
• TÁMOP-3.2.13-12/1-2012
-0396 azonosítószámú „A jövő
ifjú alkotói” című projekt.
A kunágotai önkormányzat
folyamatos segítséget nyújtott
a tanév során diákjaink utaztatásában, valamint a helyi versenyek, rendezvények megvalósításában.
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Szent Iván éjszakáját tűzugrással ünnepelték

Idén, június 28-án harmadik alkalommal rendezte
meg a Kunágotai Ifjúsági
Néptáncegyüttes a már hagyományosnak
tekinthető
tűzugrást, amelynek ötletét
egy néhány évvel ezelőtti
kezdeményezés adta.
– Az egy országhatáron is
átnyúló rendezvény volt, és a
Szent Iván éji tűzugrás hagyományát szerette volna megőrizni, továbbörökíteni, valamint a néptánc mozgalomban
rejlő lehetőségeket megmutatni. A mi szándékunk inkább
az utóbbihoz kapcsolódik:
minél szélesebb körben nép-

szerűvé tenni a magyar nép
hagyományait, elsősorban a
népzene, néptánc területén.
2012-ben még csupán a tűz
körüli közös táncra hívtuk a
vendégeket, tavaly már kézműves foglalkozással is bővítettük a kínálatot, idén pedig
a táncon, alkotó munkán kívül
tréfás versenyekkel is vártuk a
helyi sportpályára látogatókat.
Lilahagymás zsíros kenyérrel
és limonádéval is megvendégeltük a résztvevőket. A vidám
hangulatról, táncba hívó zenéről is gondoskodtunk – tudtuk
meg Jarabek Krisztinától, a
csoport vezetőjétől.

Elsőáldozás: mérföldkő tíz gyermek életében
Bujdosó Andrea, Bula István, Fábián Réka, Keresztes
Lilla, Kovács Eszter, Nyegota Vivien, Papp Réka, Pócsik
Vivien, Samu Anita, Szilágyi
Dávid!
Tíz gyermek, akiknek megnyílt a mennyország kapuja és
lehetőséget kaptak arra, hogy
majdan átlépjenek rajta! Mint
minden keresztény életében az
ő életükben is mérföldkő az
elsőáldozás, mivel magukhoz
vehették és vehetik az Úr Jézus Testét és Vérét. Teljes jogú
tagjai lettek a kunágotai egyházközségnek. Kilenc hónapos
felkészítő után, kemény mun-

fotó: Páli József

kával jutottak el az elsőáldozásig. Az elsőáldozás azonban,
nem valaminek a vége, hanem
ellenkezőleg, valaminek a kezdete: a keresztény élet gyakorlásának a kezdete. Immár
nemcsak joguk, de kötelessé-

gük is minden egyes szentmisén az Úr Jézus Testét magukhoz venni, vendégül látni!
Köszönetet mondok a gyermekeknek az egyházközség
nevében, hogy kitartottak,
dolgoztak azért, hogy az Úr

Jézus tanítványai lehessenek.
Köszönet a szülőknek, akik
bíztatták, hozták, küldték
őket, tőlük továbbra is várom a
segítséget, a folyamatos bíztatást. Köszönöm mindenkinek,
a gyermekek nevében, akik
valamiképpen
hozzájárultak ennek a szép ünnepnek a
megrendezéséhez és lebonyolításához. Isten fizesse meg
mindenki fáradozását.
Végül a gyermekeknek kívánva jó pihenést, szeretném
őket ezúton is figyelmeztetni:
A lelkiéletben nincs vakáció!!!
Blás Sándor plébános

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

