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Várják a pályázati kiírásokat
A tervek készülnek, az
önkormányzat pályázati kiírásokra vár, hogy az elképzelések
megvalósításához
előteremtsék a szükséges
forrásokat. Az intézmények
megújítása, a sportpálya fejlesztése, a megújuló energia
hasznosítása is a célok között
szerepel.

– A 2015-ös esztendő egy
része a tervezés jegyében zajlik. A Dózsa utcai orvosi rendelő felújításához már elkészültek az engedélyes tervek,
a Rákóczi utcaihoz pedig folyamatban vannak. Szeretnénk
a polgármesteri hivatalt és a
fogorvosi rendelőt is felújítani

– nyilatkozta lapunk megkeresésére Süli Ernő, Kunágota polgármestere (képünkön).
Kiemelte, a településen egyre
népszerűbb a foci. Sok fiatal
választja ezt a sportágat. Az
öltöző minősége azonban kívánnivalót hagy maga után.
Ezért a tervek között szerepel
az öltöző korszerűsítése is.
– Szeretnénk egy műfüves
pályára is pályázni. Ez tovább növelné a lehetőségeket.
Természetesen azoknak is
kedveznénk, akik nem a focit szeretik. A régi pártházból
sport- és egészségügyi centrumot alakítanánk ki, amit részben modern sporteszközökkel
szerelnénk fel. Az egészséges
életmód kialakításához rendkívül fontos a testmozgás. Ebben a komplexumban azonban lehetőséget biztosítanánk
például a vérnyomás- és vércukorszint mérésre is – folytatta
a tervek ismertetését a településvezető.
Infrastruktúra-fejlesztés is
szerepel a megvalósításra váró
elképzelések között. Süli Ernő
hangsúlyozta, elodázhatatlan a

település kerékpárútjának, valamint a Bethlen utca északi
részének felújítása.
Mindenképpen támogatandó az István király utca lakóinak kérése is, hogy burkolt
utat szeretnének. Az önkormányzat és intézményei (napközi konyha, idősek otthona,
óvoda) infrastrukturális fejlesztése is helyet kapott a tervek sorában.
Ezekhez a beruházásokhoz
sok pénzre van szükség, amit
az önkormányzat saját erőből
nem tud előteremteni. Pályázati forrásokra van szükség.
– Azért is készítjük előre a
terveket, hogy amint megjelenik egy olyan pályázat, amely
valamelyik célunk megvalósulását szolgálja, azonnal lépni
tudjunk.
Süli Ernő a távlati elképzelésekről is beszélt, amelyek
között megemlítette a különböző megújuló energiák
hasznosítását. Napkollektorok, napelemek és a termálkút
„munkába állítását” tervezik a
falu energiaköltségének csökkentése érdekében.

Adókról, adófizetési határidőkről
Kunágotán az önkormányzat képviselő-testületének
döntése értelmében a 2015ös adóévre nem változik a helyi adók mértéke, újabb helyi
adó, települési adó bevezetéséről nem döntött a testület.
Így a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó a helyi adóként fizetendő adó. A kommunális adó
mértéke 14.000 forint, az iparűzési adó mértéke 2%.
Ugyancsak az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő

adók még a gépjárműadó és a
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója.
A fizetendő adókról minden
lakott lakóházba eljuttattuk az
írásos tájékoztatót.

A pótlékmentes adófizetési
határidők: az első féléves adót
március 15-ig, a második féléves adót szeptember 15-ig
lehet pótlékmentesen megfizetni.

III. évfolyam, 1. szám

Hulladékszállítás

Illusztráció

Ezúton tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése értelmében, az önkormányzat 2015
évben még átvállalja a hulladékszállítás díját a lakosságtól.
A hulladékszállítási közszolgáltatási díj és a díjfizetésen felüli egyéb kiadások, melyeket az önkormányzat eddig
szintén nem hárított tovább a
lakosságra, hanem vállalt fizetni (ártalmatlanítási díj, felügyeleti díj) jelenleg már éves
szinten lakásonként 13.500
forintot tesznek ki.
Jelenleg, a hulladékról szóló
törvényi szabályozás módosítását követően, a szolgáltatók
és az önkormányzatok várják
a díj megállapításáért felelős
miniszter rendeletét az új díjak
megállapításáról.
A törvényi szabályozás nem
fogja a jövőben engedélyezni
az önkormányzati díjfizetési
vállalást, mert ez ellenkezik a
„szennyező fizet” elvvel.
Tájékoztatjuk ezért a lakosságot, hogy 2016-tól a várható
hulladékszállítási díjak fizetése a lakott lakóházak tulajdonosait fogja terhelni.
A 2016. évtől várható változásokról, a választható gyűjtőedényzetről, a szelektív gyűjtés
lehetőségéről és módjairól, az
alkalmazható díjak mértékéről, a díjfizetés módjáról és
gyakoriságáról a lakosságnak
részletes tájékoztatást kívánunk nyújtani, amint kellő információ áll rendelkezésünkre.
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Egészséges életmódra nevelés az óvodában
Az egészségvédelem, mint
általános nevelési elv, átfogja az óvodai nevelés minden
mozzanatát.
Nem lehet az óvodai életnek egyetlen pillanata sem,
amelyben ne válnék kötelező
erejűvé az óvónők és az óvoda
más dolgozói számára az élet,
a testi épség és az egészség
megvédése. Az óvodában az
egészségnevelés egyik legfontosabb része a személyi higiéné kérdése. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekeknél
a testi tisztasággal szembeni
igényesség kialakítását. Ezt
az igényességet, feltételes reflexként kell kialakítanunk a
gyermekben, hiszen bőrünk

véd a fertőzésekkel szemben,
és ki van téve a szennyeződéseknek. Az egészség megőrzéséhez elmaradhatatlan a
megfelelő öltözködés is. Felhívjuk a gyermekek figyelmét
az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés fontosságára.
A megfelelő mennyiségű alvás
és a megfelelő mennyiségű
szabad levegőn való mozgás
nagyon fontos a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez.
A fenti célokat figyelembe
véve, az egészséges életmódra
nevelés mellett, testünk megismerése volt az elmúlt hetek
témája.
Olyan foglalkozásokat terveztünk meg, amelyek tar-

talma a testünk témaköréhez
kapcsolódott.
Az első foglalkozásokon a
saját test szubjektív megtapasztalására, a testkép kialakítására illetve megerősítésére
fektettünk hangsúlyt. Mindezek mellett igyekeztünk
tudatosítani a testrészeket,
valamint ezek funkcióinak
megismerését.
Környezetismeret keretein
belül olyan játékokat választottunk, amelyek segítségével
játékosan sajátíthatták el a
gyerekek, a különböző testrészek helyét illetve funkciójukat (test kirakós, öltöztetős).
Ének-zene foglalkozásokon
a hallás érzékelés fejlesztése,

ill. a tiszta éneklés volt a legfontosabb feladat. Különféle
ismert hangszerek hangjának,
ill. egymás hangjának, különféle játékeszközök hangjának
felismerése.
Testnevelés, illetve matematika foglalkozás keretein belül a térbeli tájékozódást volt
célunk fejleszteni, különböző
játékok segítségével. Kézlenyomat technikát alkalmazva
készítettünk mókás vidám képeket.
Anyanyelvi nevelés során
többek közt az ízérzékelést
hangsúlyozva A só című magyar népmesét meséltük, majd
elemeztük a gyermekekkel.
Kissné Nagy Éva óvodavezető
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Egyszeri támogatás csatornabekötéshez
A szennyvízcsatorna bekötések ösztönzésére a képviselő-testület úgy döntött,
hogy a szennyvízberuházásban érintett, csatlakozási
lehetőséggel rendelkező, de
az ingatlant a csatornahálózatba még be nem kötött ingatlantulajdonosok részére
egyszeri támogatást biztosít
az alábbiak szerint.
A lakosság köréből jelentkező első 50 fő kérheti az

egyszeri 8.000 forint összegű
támogatást. A kérelem benyújtásának feltétele, a víz- és
csatornamű szolgáltató (Alföldvíz Zrt.) bekötési igazolásának csatolása, mely szerint
az ingatlan közcsatornára történő csatlakozása, a bekötés,
2014. november hónapot követően történt meg.
Ismételten tájékoztatjuk az
érintett lakosságot, hogy talajterhelési díj fizetési kötele-

Pálinkafőzés

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a magánfőző a legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles be-

jelenteni a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz.
A már meglévő desztilláló
berendezést 2015. január 15ig kellett az önkormányzati
adóhatósághoz bejelenteni.

10 tipp az influenza
megelőzésére
A betegség elkerülésének alapvető feltétele a személyes
és környezeti higiéniai követelmények betartása
1. Orrfújáshoz papír zsebkendőt használjunk, utána
pedig azonnal dobjuk a szemetesbe.
2. Influenzás időszakban
gyakran mossunk kezet, de
orrfújás után mindenképpen.
3. Kézmosáskor, idegen helyen részesítsük előnyben az
eldobható papír törlőkendőt,
de ha van, legjobb, ha a falra
szerelhető kézszárítót választjuk. Otthon gyakran cseréljük
ki a kéztörlőt.
4. Bármely felületen, amelyet munka közben megérintünk, ott lehet az influenza
kórokozója. A kilincseket,
billentyűzetet és asztalunkat
minél gyakrabban – ha lehet
naponta – töröljük át fertőtlenítőszerrel.
5. A vírusok nemcsak a szájon, orron, hanem fertőzött
kézzel a szemünkhöz nyúlva
is bejuthatnak szervezetünkbe.

6. Klimatizált helyiségekben, ahol nincs lehetőség a
szellőztetésre, ott a klímaberendezés tisztítását, szakszerű
fertőtlenítését gyakrabban el
kell végezni.
7. Az elegendő folyadékbevitel minden nap fontos,
de a járvány idején különösen
figyeljünk arra, hogy kellő
mennyiségű folyadékot fogyasszunk napközben is.
8. Az influenza cseppfertőzéssel terjed, ezért szellőztessünk minél többször otthon és
a munkahelyen egyaránt.
9. Együnk sok zöldséget,
gyümölcsöt, szükség szerint
vitamin- és ásványianyag készítményeket.
10. Érdemes jó kondícióban
tartani magunkat: a rendszeres
mozgás és a megfelelő men�nyiségű alvás is fontos. Ha már
megbetegedtünk, gyógyszeres
kezelésre lehet szükségünk.

zettsége keletkezik annak az
ingatlantulajdonosnak, aki a
rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértéke 1.800
forint köbméterenként. A talajterhelési díj számításának
alapja a szolgáltató által közölt
elfogyasztott vízmennyiség.
Természetesen, akinél nem
áll rendelkezésre a rákötés
lehetősége (nincs az utcában
kiépített szennyvízcsatorna),

azt nem érinti a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség.
Amennyiben az ingatlanon
végzendő
csatornabekötési
munkához egyéb segítséget
és információt is igényelne, a
munkálatok megkezdése előtt
keresse a Községházán Dóczi
István közmunka felügyelőt.
A lakosság köréből jelentkező első
50 fő kérheti az egyszeri 8.000
forint összegű támogatást.

Holle anyó

Alsó tagozatos diákjaink
egy része és kísérőik (60 fő)
megtekintették Belinszki Zoltán – Gulyás Levente – Varga Viktor: Holle anyó című
előadását a Békéscsabai Jókai
Színházban.
A Megyei mesebérlettel
rendelkező tanulók bérletének, utazásának költségeit az Integrációs Pedagógiai
Rendszer (IPR) forrásaiból
biztosítjuk. Az utolsó előadás

tavasszal várható, melyet már
nagy izgalommal várnak a
gyerekek, s melynek címe: A
dzsungel könyve.
Szintén a Holle anyó című
előadást tekintették meg kisebb létszámban felső tagozatos tanulóink, akik Kölcsey
bérlettel rendelkeznek, melyet
saját költségükön vásároltak
meg. Utaztatásukban a kunágotai önkormányzat nyújtott
segítséget.

A hagyományokhoz hűen
idén is megrendezi iskolánk a
farsangi mulatságot.
A szervezők (6. a és 6. b
osztályok) a zenés, táncos
rendezvény időpontját 2015.
február 27-re tűzték ki, melyre

minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
Részletes program, leírás
rövidesen olvasható lesz az iskola honlapján (bereczkisuli.
gportal.hu), továbbá a kihelyezésre kerülő plakátokon.

Farsangi mulatság

Kéményseprés

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. Mezőkovácsházi Kirendeltsége 2015-ben
február elsejétől végzi Kunágotán a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás keretében
a kémények felülvizsgálatát.
Kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonság megőrzése érdekében a munkák elvégzését
mindenki segítse elő.
A Mezőkovácsházi Kirendeltség címe és elérhetősége:
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 31.; Telefon:
68/381-542.

Illusztráció
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Januári történetek Kunágota múltjából

1868. január 9-én a község
egyetlen kocsmájában – a mai
mentőállomás helyén – az akkor megrendezett táncmulatságon komoly rendbontás történt. A táncmulatságra Koch
Sámuel kocsmáros írásbeli
engedélyt kapott a battonyai
főszolgabírótól, azon remény
mellett, hogy zavargások nem
fognak előfordulni. A bekövetkezett verekedés miatt a
község vezetése úgy döntött,
hogy az ilyen mulatságokat
megszünteti és betiltja. A tiltást csak erősítette az a tény,
hogy a mulatságok tartása
alatt a lakosság aprójószágainak, úgymint: ludak, tyúkok
tolvajlása tetemesen megszaporodott. A jószágok ellopása
a rendezvényre járó dombiratosi pénztelen ifiurak számlájára íródott.
1888. januárjában Kunágota és Kupapuszta lakossága
4400 fővel bírt. A faluban két
orvos, 14 kereskedés és két
gőzmalom működött.
1901. január 21-én délután
fél háromkor meghalt dr. Elefánt József községi orvos. A 46
éves doktort az akkor gyógyíthatatlan tüdővész vitte el. Hat
évig gyógyította a kunágotai
embereket, akik hamar megszerették a fura nevű gyógytudort. Községi elöljáró és református presbiter volt. Halála
után a barátai márvány síremléket állítottak az emlékére.
1904. január 22-én Bakó
István bíró lemond a bírói
tisztségéről. Helyette Olasz
András választatik meg új bírónak. A falu jegyzője Szarka
Samu.
1908. január 24-én dr. Morvai Ödön gyulai kórházi alorvost községi orvosnak választja
a falu elöljárósága.
Az orvos több évtizedig
gyógyította a kunágotai és
környékbeli betegeket. Tiszti
rangban szolgált az első világháborúban. Autója, telefonja és
saját röntgengépe volt. Zsidó

dr. Morvai Ödön községi orvos

származása miatt 1944. május
15-én, a többi kunágotai zsidóval együtt deportálták. Családjával együtt az auschwitzi
gázkamrában fejezte be az éle-

tét 68 éves korában.
1913. január 14-én 58 éves
korában meghalt Fejes Lajos
gyógyszerész. A Fejes gyógyszerész dinasztia az 1880-as

évek elején alapította meg a
község első gyógyszertárát.
1916. január 2-án a 19 éves
kunágotai Balázs Károly tizedes Bukovinában a Baronca
melletti csatatéren hősi halált
halt. A császári és királyi 2.
gyalogezred katonája volt.
1922. január 3-án este fél
hatkor kupai kastélyában
meghalt esztelneki Bíró Albert földbirtokos. Temetésére
január 5-én kettőkor került
sor a kastély kápolnája mellett.
Bíró Albert 1867-ben született a család kupai birtokán.
Külföldi tanulmányai után
vette át atyjától a birtok irányítását.
A szecessziós stílusban épült
bírómajori kastély a környék
legszebb épületegyüttese volt.
A kastélyt 1948-ba lebontották.
1923. januárjától a magas
tüzelőanyag árak és a drága
petróleum miatt a községháza
nyitvatartása a téli időszakban
8–14 óráig tartott.
1925. januárjában az elöljáróság 23000 koronáért megrendelte Horthy Miklós Ő
Főméltósága arcképét a községháza termébe.
Gábor L.

A szecessziós stílusban épült bírómajori kastély
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