
Tanévnyitó ünnepség

Sikeres falunapi rendezvénysorozat

Kamerák
A Mezőgazdasági Vidékfej-

lesztési Hivatal (MVH) 2013 
áprilisában megjelentette LE-
ADER pályázatát, 10 intézke-
dési tervvel. Kunágota Község 
Önkormányzata az első számú 
intézkedési tervet célozta meg. 
Ennek az intézkedési terv-
nek a célkitűzése: a térfigyelő 
kamerarendszer kialakítása, 
fejlesztése, a hozzátartozó esz-
közök beszerzésével a közbiz-
tonság-javítás érdekében.

Kunágota 2013. június 17-
én nyújtotta be LEADER pá-
lyázatát a térfigyelő rendszer 
kiépítésére. A település a pá-
lyázatot megnyerte, összesen 
7 524 864 forintot, ami a ter-
vezett fejlesztés nettó összege.

Az önkormányzatnak a be-
ruházás áfáját kell önerőként 
biztosítania, illetve, mivel a 
pályázat utófinanszírozott, a 
teljes összeget meg kell előle-
geznie.

A teljes beruházás 11 ka-
merából, kettő rögzítő- és egy 
átjátszó egységből áll, amely a 
Mezőkovácsházi Rendőrkapi-
tányság épületében kialakított 
diszpécser-központba irányít-
ja a jeleket.

A közel 10 millió forintos 
beruházás kamerái a település 
különböző pontjain kerülnek 

A Bereczki Máté Általános 
Iskolában 2014. szeptember 
1-jén 8 órakor tartották a 
tanévnyitó ünnepséget.

Gazdagné Gál Margit in-
tézményvezető köszöntötte a 
diákokat, szülőket, pedagógu-
sokat, továbbá Pápai Zoltán 
polgármestert és Gyöngyösi 
Károly alpolgármester. 

Ezt követően az óvodások 
kedveskedtek egy kis műsorral. 
Az óvodások műsora után az 
intézményvezető ünnepi be-
szédében tájékoztatta a meg-
jelenteket, többek között az is-
kola létszámáról, mely jelenleg 
267 diák. Külön köszöntötte és 
bemutatta az öt új pedagógust, 
ismertette a 8 évfolyam 16 
osztálya élén álló osztályfőnö-
kök személyét, valamint egyéb, 

a tanévre vonatkozó hasznos 
tudnivalókat. Felhívta a diákok 
figyelmét az iskola tisztaságá-
nak és berendezéseinek meg-
óvására, egyben köszönetét 
fejezte ki a helyi önkormány-

zat vezetőinek, képviselőinek 
az előző tanévben és a nyári 
munkálatok során tanúsított 
együttműködésért, segítségért, 
majd ünnepélyesen megnyi-
totta a 2014–2015-ös tanévet. 

Önkormányzatunk ebben 
az évben 14. alkalommal ren-
dezte meg a falunapokat, ez 
alkalommal augusztus 9-én 
és 10-én.

Testületünk minden évben 
áttekintette a rendezvény-
sorozatot követően, hogy a 
tervezettekhez képest mit és 
mennyiért sikerült megvalósí-

tani, mi az, ami jól sikerült, mi 
az amin változtatni kell, már 
amennyiben a megrendezést a 
következő évre is vállalja a tes-
tület, igényli a lakosság.

A falunapi rendezvényünk 
igazából egyhetes, hiszen az 
időszaki tárlat egy hétig nyitva 
tart, az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub tagjainak jóvoltából, akik 

a felügyeletet és a kalauzolást 
vállalták.

A helyi alkotók munkáiból 
álló időszaki tárlat a Műve-
lődési Ház nagytermét vette 
igénybe. Bódi Barbara tűzzo-
mánc képei, Csiffáry Zsuzsan-
na tűzzománc képei és álar-
cai, Gózon Mihályné horgolt 
munkái, Gyöngyösi Károly 
festményei, Horváth Jánosné 
szőttesei, Nádházi Lászlóné 
rajzai, Nagy Zoltánné Ha-
rangozó Éva rajzai, Puskásné 
Gózon Erzsébet gyöngyfűzé-
sei, Puskás József gyöngy-
fűzései, életfái, Verik Krisztina  
gyöngyékszerei sokunk tetszé-
sét elnyerték. 

A Kunágota újratelepítésé-
nek 170. évfordulója tisztele-
tére kialakított helytörténeti 
gyűjtemény átadására és a 
nagyközönség számára törté-
nő› folytatás a 3. oldalon › folytatás a 2. oldalon
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Malmot épít dr. Zsíros 
Géza kisgazda a magánbirto-
kán. A malomban elsősorban 
a saját termelésű búzáját dol-
gozza majd fel, amit az üzem 
beindulása után saját márka-
névvel, Dr. Zsíros kenyérliszt 
néven forgalmaz.

– Eddig eladtam a búzámat. 
Zömében külföldre vitték, 
javították vele az ottani liszt 
minőségét. Ha körbenézünk 
az üzletekben, jószerével csak 
külföldi lisztet kaphatunk. A 
rendszerváltozás utáni évek-
hez képest ugyanis nagyon 
jelentősen csökkent az őrlő-
kapacitás: Békés megyében 
például, ahol az ország legjobb 
minőségű búzája terem, 10 
százalékra zsugorodott – nyi-
latkozta lapunknak dr. Zsíros 

Géza, aki úgy döntött, a jö-
vőben helyben dolgozza fel a 
kiváló minőségű búzáját.

A malmot önerőből építi fel, 
nem vesz igénybe állami, vagy 
uniós támogatást.

– Az elmúlt 22 évben min-

dig visszaforgattam a birtok 
fejlesztésére a megtermelt 
hasznot, így valósulhat meg 
most a malom építése is. Az 
épület a birtokomon lesz, a 
terménytárolók szomszédsá-
gában – mondta.

A malom alapkövét a közel-
múltban helyezték el. Az ün- 
nepélyes ceremónián részt vett 
Pápai Zoltán polgármester és 
több helyi képviselő. Az épít-
kezés jó ütemben halad. Egy 
hét alatt elkészült az első szint.

– A malom mintegy 300 
négyzetméter alapterületű 
lesz, kétszintes és a tetőtér 
is beépítést nyer. Az épület 
még idén elkészül, a gépek 
is a helyükre kerülnek. Évi 6 
ezer tonna kapacitású lesz a 
malom, vagyis 24 óránként 
20 tonna búzát tudunk majd 
feldolgozni – tudtuk meg dr. 
Zsíros Gézától.

A beruházás munkahelyte-
remtéssel is jár. A tervek sze-
rint pünkösd táján szentelik 
fel a kunágotai malmot.

Évi 6000 tonna kapacitású malom épül

› folytatás a 1. oldalról

megnyitására, egyidejűleg az 
alkotói tárlat megnyitójára au-
gusztus 4-én került sor. 

Az augusztus 9-i szórakoz-
tató programok közül minden 
korosztálynak próbáltuk biz-
tosítani a szórakozási lehető-
séget. A vendéglátásról helyi 
vállalkozók gondoskodtak. 

A pörköltfőzésre idén 12 
csapat nevezett be, a verseny-
zők jóvoltából ismét több száz 
adag pörkölt készült el estére, 
amelyet a családok, baráti tár-
saságok el is fogyasztottak. 

Nagy Imre személyében a 
zsűri pörköltkirályt választott. 

Örömmel állapítottuk meg, 
hogy évről-évre érdeklődik a 
falu lakossága a rendezvény 
iránt. A szombat délután kez-
dődő pörköltfőzés jókedvvel 

indulhatott és a késő délutá-
ni műsorokat is egyre többen 
nézték, hallgatták jó hangulat-
ban.

Ebben az évben a falunapon 
került sor a Bereczki Máté 
Asztalitenisz Emlékversenyre 
augusztus 9-én.

» Egyéni férfi indulók közül:
•  1. helyezett: Papp János
•  2. helyezett: Varjú László
•  3. helyezett: Csatlós Sándor.
» Egyéni női indulók közül:
•  1. helyezett: Sárvári Ilona
•  2. helyezett: Multyánné Lip-

ták Ilona
•  3. helyezett: Páli Józsefné.
» Páros indulók közül:
•  1. helyezett: Multyán Lajos – 

Varjú László

•  2. helyezett: Csatlós Sándor 
– Papp János

•  3. helyezett: Berta Sándor – 
Multyán Zsolt.
A díjazások átadására a falu-

napon került sor.

A kispályás labdarúgó ver-
senyen 6 csapat versengett 
vasárnap délelőtt a Falunapi 
Vándorkupáért, melyet ebben 
az évben a Bázis FC csapata 
nyert el.

» Ebben az évben 3 helyezést ad-
tunk ki:
•  1. helyezett: Bázis FC
•  2. helyezett: Nosztalgia csa-

pat
•  3. hely.: Garabolyos ABC.

A képviselő-testület több-

ször is áttekintette a rendez-
vénnyel kapcsolatos várható 
kiadásokat, de minden tételt 
csak a teljesítés után lehet 
számba venni. 2 438 680 forint 
a kiadás összege, bevételünk 
217 230 forint, így a tényleges 
kiadás 2 221 450 forint lett. 

Bevételeink a pörköltfőző 
verseny és a kispályás labdarú-
gó verseny nevezési díjaiból, a 
vacsorajegyek értékesítéséből 
voltak.

Kiadásaink között az alábbi 
tételek jelentkeztek: a kiállítás 
rendezéséhez szükséges ki-
adások, a pörköltfőzés kiadá-
sai, a művészek, fellépők díja 
és vendéglátása, a tűzijáték, a 
tombolatárgyak beszerzése, a 
sportprogram költségei.

Pápai Zoltán polgármester

Sikeres falunapi rendezvénysorozat
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elhelyezésre, különös figyel-
met fordítva a be- és kivezető 
útszakaszokra, valamint a tele-
pülés központjára és forgalmas 
részeire is.

A kamerák elhelyezése a kö-
vetkező:
» 8 db a Rákóczi utcán helyez-
kedik el. 
•  a Rákóczi utcán, az Álmos 

utcai saroknál
•  a Rákóczi utcán, az Árpád 

utcai saroknál kettő kamera 
lesz felhelyezve

•  a Rákóczi utcán, a Kossuth 
és Bocskai utca között a hús-
bolttal szemben

•  a Rákóczi utcán, a buszmeg-
állónál postával szemben

•  a Rákóczi utcán, a Bethlen 
utcai saroknál

•  a Rákóczi utcán, a tűzoltó-
szertár előtt

•  a Rákóczi utcán, a Petőfi ut-
cai saroknál

» A fennmaradó 3 kamera pedig 
a következő helyeken található:
•  az Aradi úton, a Rákóczi ut-

cával szemben
•  az Árpád utcán, a Dombira-

tos felől bevezető utat meg-
figyelve

•  az Árpád utcán, a szemétte-
lep felé kivezető utat megfi-
gyelve

A beruházástól a rendszer 
kiépítésétől a település köz-
biztonságának javulását, a mű-
tárgyak állagának megóvását, a 
magántulajdon védelmét, és a 
bűncselekmények visszaszorí-
tását várjuk.

A kivitelezés jelenleg folya-
matban van. Hasonló pályá-
zatok útján tovább bővíthető, 
amelyet pénzügyi és pályázati 
lehetőségeinkhez mérten egy 
következő ütemben bővíteni 
szeretnénk. 

A cél Kunágota térfigyelő 
kamerával való teljes lefedett-
sége és a már fentebb említett 
köztulajdonú és magántulaj-
donú vagyon elleni bűncselek-
mények visszaszorítása.

Kamerák
› folytatás a 1. oldalról

Táborozás Gyomaendrődön

Nyári élmények a Balatonnál

A Bereczki Máté Általános 
Iskola 75 diákja táborozá-
son vett részt 2014. augusz-
tus 15–16-án, az Ifjúsági és 
Sporttáborban Gyomaend-
rődön.

Az Integrációs Pedagó-
giai Rendszer (IPR) anyagi 
forrásainak köszönhetően az 
utazás, étkezés, szállás, prog-
ramok a diákok és kísérőik ré-
szére ingyenes volt.

A tábor pénteki program-
jai között szerepelt kenutúra 
oktatás a Hármas-Körösön – 
szakember segítségével.

A foglalkozás keretében a 
gyerekek megismerkedhettek 
a hajózás szabályaival, felté-
teleivel, alapfokú kiképzésben 
vettek részt és kenuztak az élő 
Körösön.

A gyerekek egy felszerelt 
kötélpályán kipróbálhatták 
ügyességüket. Szombaton a 
Liget fürdőben folytatódott a 
felejthetetlen élményt nyújtó 

táborozás, ahol a fürdő úszó-
medencéjével, lazító- és ter-
málvizes medencéivel járult 
hozzá diákjaink jó hangulatú 
táborzárásához.

A Bereczki Máté Általános 
Iskola az „Adj teret, nyiss utat! 
– Szociális kompetenciákkal 
a hátrányok ellen” című, TÁ-
MOP-3.314.A-12/1-2013 
-0055 számú projektben részt-
vevő tanulói és pedagógusai 
projekt egyik programjaként 
táborozáson vettek részt Zán-
kán.

A programban 30 fő tanuló 
és 5 fő pedagógus vett részt 

partner iskolánkkal, a dévavá-
nyai Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjaival és pedagógu-
saival közösen.

A tábor július 12–17-ig tar-
tott. Az utazás, étkezés, szál-
lás, programok a diákok és 
kísérőik részére ingyenes volt. 
A programok között szerepelt 
többek között: fürdés a Bala-
tonban, hajókirándulás Révfü-

löpről, Veszprémben állatkerti 
séta, apátság megtekintése 
Tihanyban, a sümegi várban 
lovagi tornán vettünk részt, 
valamint középkori vacsorát 
fogyaszthattunk el, Balatone-
derics Afrika múzeumát te-
kintettük meg, Balatonfűzfőn 
kalandpark, bobozás, ezeken 
kívül közösségépítő foglalko-
zásokon vehettek részt diák-
jaink.
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Megszépült a központi óvoda
A Kunágotai Óvoda szék-

hely intézményének épülete 
már több mint 100 éves. Sok-
sok gyermek lelte már örö-
mét az itt látottakban, hallot-
takban, tanultakban.

Az épület kora miatt a fo-
lyamatos karbantartás, reno- 
válás elengedhetetlen volt, 
de ezek a kisebb munkálatok 
most már kevésnek bizonyul-
tak. Az ablakok, ajtók már 
nem zártak rendesen, ezért be-
fújt a szél rajtuk és így a fűtés 
hatékonysága is sokat romlott 
a téli időszakban.

Nem volt mozgáskorláto-
zott feljáró sem, ami nagyon 
fontos, hiszen gyakran előfor-
dul, hogy mozgásukban aka-
dályozott nagyszülők, esetleg 
szülők jönnek a gyermekekért, 
vagy hozzák őket óvodába.

A nagycsoportos öltözőhöz 
tartozó lépcsőfeljáró baleset-
veszélyes állapotban volt, óva-

tosságra intettük a gyermeke-
ket a rajta való közlekedésnél. 
A csoportszobák parkettái 
nagyon tönkre mentek. Sem 
esztétikailag, sem egyéb szem-
pontból nem feleltek meg egy 
gyermekintézményben elvár-
taknak.

Ezen problémák kiküszö-
bölésére egy uniós pályázat 
adott lehetőséget, melyet már 
nem először nyújtottunk be. 
A korábbi sikertelenség után 
az idén végre pozitív elbírálást 
kapott a pályázatunk. Ebben 
nagy segítségünkre volt Si-
monka György országgyűlési 
képviselőnk, akinek ezúton is 
szeretnénk megköszönni tá-
mogató közbejárását.

Az óvodánk új külső nyílás-
zárókat (15 db bukó-nyíló ab-
lakot és 3 db öt ponton záródó 
ajtót) kapott, mellyel együtt az 
épület teljes külső festésére is 
sor került. Mozgáskorlátozott 

feljáró készült, a tönkrement 
lépcső helyett egy teljesen új, 
szépen beburkolt lépcső ké-
szült. Mindhárom terembe 
új, nagy kopásállóságú, szép 
parketta került. A gyermek-
mosdók, WC-k is teljesen 
megújultak: ki lettek cserélve.

Ezen kívül még számos ki-
sebb renoválás tereprendezés 
is történt az önkormányzat 
jóvoltából: az utcai kerékpár-
tároló korlát köré beton járda 
került, így esős, sáros időben 
sem okoz gondot majd a szü-
lőknek a kerékpárok elhelye-
zése. Ehhez kapcsolódóan az 
utcai füves részt kiegyenlítet-
ték, hogy a csapadék által a 
föld majd ne hordódjon vissza 
az új betonra.

Az udvaron minden olyan 
akadályt elhárítottak, melyek a 
gyermekek biztonságos, nyu-
godt létét befolyásolhatta.

Szeptember elsején reggel a 

polgármesterrel együtt vártuk 
az óvodában a csillogó szemű 
gyermekeket, akik nagy ámu-
lattal néztek körül a megújult 
óvodában. Örömmel fedezték 
fel a változásokat ők is és a 
szüleik is. 

A szülőknek elmondtuk, 
hogy pontosan mi is történt a 
nyár folyamán az intézmény-
ben, akik köszönetüket és há-
lájukat fejezték ki érte.

Az esztétikus, biztonságos 
környezet elengedhetetlen a 
gyermekek egészséges fejlődé-
se érdekében.

Ezúttal szeretném megkö-
szönni az intézmény dolgozói, 
gyermekei és szülei nevében 
Pápai Zoltán polgármesternek 
és a képviselőtestületnek, hogy 
lehetővé tették számunkra, 
hogy egy egészségesebb, szebb, 
jobb óvodában folytathatjuk a 
gyermekek nevelését.

Kissné Nagy Éva óvodavezető

Szeptember 5-én nyitotta 
meg kapuit a kunágotai táj-
ház.

A megnyitó rendezvényen 
a projektvezető Süli Ernő 
adta át a tájházat. A megnyi-
tó meghívott vendégei között 
részt vett Pápai Zoltán polgár-
mester, Gyöngyösi Károly al-
polgármester, a képviselő-tes-
tület tagjai közül dr. Képíró 
Zsuzsanna, dr. Gyurkó-Rigler 
Magda, Balázs Istvánné; a 
Kunágotai Természet- és Vi-
dékőrző Alapítvány kuratóriu-
mának tagjai, a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal 
képviseletében Rákóczi Attila 
kirendeltség-vezető. Simonka 
György országgyűlési képvise-
lő levélben gratulált a beruhá-
záshoz, további sikeres együtt-
működést kívánva a jővőben.

A megnyitón Balog Re-
beka Beethoven: Örömóda 

című művét adta elő zongorán, 
majd Ughy Gabriella és Varga 
Fanni szavalatait hallgathatták 
meg a jelenlévők. Ezt követő-
en a Kunágotai Ifjúsági Nép-
táncegyüttes műsorát nézhet-
te meg a közönség. Eközben 

Perlaki Jánosné Tényi Piroska 
és Lisztóczki Jánosné Veronka 
néni az újonnan épített ke-
mencében kenyérlángost sü-
töttek.

A megnyitó műsora után 
bemutatásra került a Tájház 
kialakításának a története. 

Süli Ernő elmondta, hogy a 
Kunágotai Természet- és Vi-
dékőrző Alapítvány 2009-ben 
alakult. Ugyanebben az évben 
nyílt lehetőség, hogy pályáza-
tot nyújtsanak be az ingatlan 
felújítására. 2011-ben az Eu-

rópai Uniós támogató hatá-
rozat kézhezvételét követően 
kezdődött a beruházás, ami 
2014. májusában fejeződött 
be.

A Tájház, funkcióját tekint-
ve, a vidéki és a helyi értékek 
bemutatását célozza meg, a 

fiatalok és az idősek számára 
egyaránt. Szeretnék feleleve-
níteni a múltat és bemutatni 
a jelen nemzedékei számá-
ra, hogy eleink hogyan élték 
mindennapjaikat. A tájház 
egyedülálló példája a lélek 
hazavágyódásának, otthonke-
resésének és a gyökerek meg-
becsülésének. Szép emlékmű 
mindazok előtt, akik bármi 
oknál fogva is elmentek, el kel-
lett menniük a szülőföldről. A 
szülőfalu éltető forrásai, mint 
látható, visszahívják ezeket az 
embereket haza, egy kicsit a 
szívet és lelket megmelegíteni.

Bízva a további pályázati le-
hetőségek kihasználásában, az 
alapítvány szeretné tovább bő-
víteni ezeknek az értékeknek a 
további megőrzését. 

A rövid tájékoztatót köve-
tően került sor a támogatók 
felsorolására.

Átadták a kunágotai tájházat
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