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Idén barnakőszénnel segítünk
Önkormányzatunk ebben
az évben is pályázott a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlására.
Idén először barnakőszén
beszerzésére nyújtottuk be a
pályázatot.
A Belügyminisztérium döntése alapján 5.284.470 forint
támogatást fordíthatunk bar-

nakőszén vásárlására. A képviselő-testület az erre vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotását követően, november
végéig fogja tájékoztatni a lakosságot a szociális tüzelőanyag igénylésének és juttatásának feltételeiről. A támogatást 2016. február 15-éig
használhatja fel az önkormányzat.

A képviselő-testület döntése értelmében 2016-ban
is szeretnénk folytatni az
időszaki kiadványnak indult
Kunágota című lapunkat.
Úgy gondoljuk, hogy az információk mennyisége lehetővé és szükségessé is teszi a havonta történő megjelenést.
Örömmel vesszük az érdeklődést, az elismerést, de természetesen a kritikát is szívesen
fogadjuk. A saját előállításban
kivitelezett lap szerkesztésé-

ben és tördelésében szakemberek munkáját és segítségét
vesszük igénybe. Mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy mind külsőleg, mind tartalmilag igényes kiadvánnyal
tudjunk településünk életéről
tájékoztatást adni.
A nyomdai munkát az Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik.
A település több mint 1200
lakott lakóházába az önkormányzati kézbesítők segítsé-
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„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!”
(Ady Endre)

Jövőre ismét megjelenik időszaki lapunk
gével jut el a nyomtatott lap. A
kézbesítéssel egyidejűleg az
aktuális lapszám felkerül a
község hivatalos honlapjára, a
www.kunagota.hu honlap nyitó oldalára. A honlapon valamennyi lapszámunk elérhető,
színes formátumban.
A jövő évi lapszámokban
szeretnénk további két állandó
rovatot indítani.
Az egyik a települési események közül az anyakönyvi eseményeket foglalná össze. A

születés, a házasságkötés és a
haláleset közzétételéhez az
érintett vagy értelemszerűen a
hozzátartozó írásos hozzájárulása szükséges, mely nyomtatvány az önkormányzati hivatalnál rendelkezésre fog
állni.
A másik állandó rovatban
szeretnénk a helyi sportegyesület tevékenységéről, eredményeiről tájékoztatást nyújtani.
Ehhez a KTE vezetősége fog
adatot szolgáltatni.

A Helytörténeti Gyűjtemény és
a Művelődési Ház rekonstrukciója
Kunágota Község Önkormányzatának és a múltat
tisztelő helybeli lokálpatriótáknak régi vágya teljesült,
amikor a helytörténeti tárgyak egy állandó kiállítási
teret kaptak.
A most kiállított tárgyak első
nyilvános bemutatására 2000.
augusztus 20-án került sor,
amikor a millennium tiszteletére hagyományindító falunapot rendezett a község. Az akkori sikeres bemutatkozásnak
köszönhetően a következő
években már sokan várták az
újabb időszaki kiállítást. A tár-

gyi eszközök és a dokumentumok gyarapodása azonban indokolttá tette egy állandó
kiállítóhely létrehozását.

Az ideális helyszín adott
volt, ami nem más, mint a művelődési házhoz szervesen kötődő üresen álló egykori kán-

tor, majd később pedagógus
szolgálati lakás. Az átalakítások 2013-ban kezdődtek, majd
2014-ben a gyűjtemény a végleges helyére került. A beltéri
kialakítás mellett 2015-ben az
udvari rész is teljesen új arculatot és funkciót kapott. Az
átalakítások következtében a
Művelődési Ház és a Helytörténeti Gyűjtemény egy légtér
alá került. A két intézmény
rész között tökéletes az átjárhatóság. Az udvari részen egy
új közösségi tér jött létre. A
pajtában a régi mezőgazdasági
» folytatás a 3. oldalon
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FE-GROUP INVEST Zrt.

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladék gyűjtés
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és
elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése.

2015. november 7., 12:00–14:00
Önkormányzattal szembeni tér
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!
Ezeket NE a háza elé tegye ki »
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik,
amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan
kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő
nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

A járda
a gyalogosoké!
Egyre többször találkozunk és
szembesülünk azzal, hogy nem
csak a gyerekek, felnőttek is a járdán kerékpároznak. A KRESZ szabályai szerint is, a járda a gyalogosoké. Kerékpárt legfeljebb tolunk a
járdán.
Ahol kerékpárút van, ott az vehető igénybe a kerékpáros közlekedésre. Egyebekben a közúton lehet
és kell kerékpározni.

Kunágota Községi
Önkormányzat Könyvtára
Nyitva tartási idő
2015. október 1-jétől:
Hétfő:
8–12 és 13–16 óra között
Kedd:
8–12 és 13–16 óra között
Szerda:
8–12 és 13–16 óra között
Csütörtök:
8–12 és 13–16 óra között
Péntek:
8–12 és 13–14 óra között
Szombat:
9–10 óra között
Vasárnap és ünnepnap:
zárva

Bérleti díjakról határoztak
Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy felülvizsgálja az önkormányzati
tulajdonú belterületi telkek
bérleti díjára és az önkormányzati tulajdonú belterületi telkek értékesítésére hozott határozatokat.
Az önkormányzati tulajdonú
belterületi telkek bérleti díját
továbbra is évi 5 Ft/m2 összegben határozta meg a képviselő-testület.
A bérleti szerződéseket minden év október 16-tól, november 15-ig lehet megkötni. A
haszonbérleti díjat a szerződés
megkötésével egyidejűleg kell
kiegyenlíteni.
A bérlő, aki a fenti határidőben nem köti meg a bérleti
szerződést az általa bérelt telekre, elveszíti előbérleti jogát.
Ez esetben az időrendi sorrendben jelentkezők részére
kell a telket bérbe adni.

A haszonbérleti szerződés
fennállása alatt, a haszonbérlő,
az általa bérelt telket megvásárolhatja. A telek a haszonbérlő
hozzájárulásával másnak is értékesítheti a képviselő-testület.
A grémium fenntartja magának a jogot, hogy önkormányzati tulajdonú belterületi telek

értékesítése esetén külön,
egyedi képviselő-testületi döntést hozzon róla.
A vételi szándékot az önkormányzat hivatalánál lehet bejelenteni minden év szeptember 30-ig.
Az eladási árat az adásvételi
szerződés megkötésével egyidejűleg kell kiegyenlíteni.

Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi telkek eladási
árát a testület változatlan összegben határozta meg:

Vízvezeték nélküli: 30 Ft/m2
Vízvezetékkel ellátott: 40 Ft/m2
Vízvezetékkel ellátott
és szilárd burkolatú út mellett: 50 Ft/m2
Vízvezeték nélküli és
szilárd burkolatú út mellett: 40 Ft/m2
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A Helytörténeti Gyűjtemény és
a Művelődési Ház rekonstrukciója

» folytatás az 1. oldalról

eszközök láthatók, de az udvar
bővült egy foglalkoztató épülettel és egy szabadidős térrel
is, ahol szalonnasütésre, játékokra és táncra is lehetőség
van.
A helytörténeti gyűjtemény
első terme a helyi amatőr alkotók kiállító tere.
A látogatót a tehetséges kunágotai kézművesek festményei, rajzai és hímzései mellett
a Népművészet Mestere díjjal
kitüntetett Tűhegyi Mihály
fafaragásai fogadják.
Innen jobbra, a paraszti kultúra néprajzi tárgyai találhatók. A két nagyobb szoba közül az első, a 20-as évek polgári szobáját mutatja be. A falakon eredeti képek szemléltetik az akkori jegyző, gyógyszerész, vagy a földbirtokosok
életét. A második szoba osztott terű. Az egyik oldalon régészeti tárgyak láthatók a kő-

kortól a középkorig. Felettük a
falon, tablókon kísérhetjük
végig a község fontos eseményeit, a Hunyadiaktól egészen
1945-ig.
A terem másik fele a paraszti
társadalom használati tárgyait
láttatja.

A harmadik terem a kiállító
funkció mellett foglalkoztató
terem is egyben. Itt látható az

a tanításra és a gyökereink keresésére is. Emléket állít elődeink hétköznapjainak, fejet

A Helytörténeti Gyűjtemény
címe: Rákóczi u. 13.
Vezetője: Gábor László
Elérhetősége: 68/430-595,
70/4249-483

A Községi Piac munkanapokon reggel fél 6 és 16 óra között tart nyitva. Az egyéb közterületeken való árusításhoz a

képviselő-testület nem kíván
hozzájárulni, az árusításhoz a
piac területét és helyiségeit
biztosítja.

Több évtizede a Rákóczi utcán, a kerékpárút mentén biztosítja az önkormányzat a búcsúi árusok részére az árusító
sátrak elhelyezéséhez szükséges területet. Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot és az
árusítani szándékozó vásározókat, kereskedőket, hogy ebben az évben is a kerékpárút
mentén tudnak árusítani. Kérjük azonban, hogy a kocsibejárókat, az ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve, hagyják
szabadon, továbbá az önkormányzat által megkezdett virágosítás oldalában (a járda és
a kerékpárút közötti szakaszo-

kon) ne helyezzenek el árusító
helyeket, csak a kerékpárút
másik oldalán.
Kérjük továbbá, hogy az Álmos utca és a mázsaház közötti szakaszon is a kerékpárút
melletti közterületet vegyék
igénybe a kipakoláshoz, az
árusító sátrak a balesetveszély
miatt ne a közút mentén legyenek.
A mázsaház melletti közterület a mutatványosok rendelkezésére áll, ott érvényes műszaki vizsgával rendelkező
eszközök állíthatók fel. Reméljük, hogy szép időben, balesetmentesen telik el a búcsú.

Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015/2016-os tanév beiskolázási kiadásaihoz a kunágotai
állandó lakóhelyű:
» nappali tagozaton tanuló középiskolásokat 5000 Ft/fő,
» az első diplomát szerző főiskolai, egyetemi hallgatókat
10.000 Ft/fő egyszeri telepü-

lési támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése az
önkormányzat házipénztárában történik 2015. október 26.
és november 20. között munkanapokon. A támogatás kifizetéséhez be kell nyújtani a
2015. október-november hónapban kiállított iskolalátogatási igazolást.

A hagyományokhoz híven,
október 22-én, Halloween
napi tökfaragást tartottunk
Kunágotán. A program a Bereczki Máté Általános Iskola,
a művelődési ház és az önkormányzat együttműködése révén valósulhatott meg.
A programon kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők
egyaránt részt vettek. Az ügyes
kezű résztvevők vicces tökfeje-

ket készítettek, amelyekbe azután esténként mécses került.
Táncház és játszóház is várta
az aprónépet. Az önkormányzat felajánlása által a résztvevők meleg teát és kürtöskalácsot fogyaszthattak.
Mindenki
remekül
szórakozott.

Piaci árusítás
Búcsúvásár

I. világháborús emlékfal, és
szintén ebben a teremben látható a nagy pomológus, Bereczki Máté emlékfala is.
A kiállítás nem csak emlékezés a múltra, hanem egy új
állandó közösségi színtér. Ez a
színtér alkalmat ad a nevelésre,

hajt a templomépítő pap, a háborúkban elesett hősök előtt.
Lehetőséget biztosít kiscsoportos foglalkozások szervezésére, különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozások, szakkörök rendezésére.
A kisiskolások számára hiteles
környezet egy-egy meseóra
vagy helytörténeti óra megtartására.
A gyűjtemény munkanapokon mindennap látogatható 8
és 16 óra között, de előzetes
egyeztetés alapján ettől eltérő
időben is szívesen fogad érdeklődőket és látogatókat. A
látogatás és az esetleges tárlatvezetés minden esetben ingyenes.

Segítik a beiskolázást

Egy tök jó nap
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Októberi történetek Kunágota múltjából

» 1898. Piaci rendtartás. A
piactérnek a jegenyenyárfa
sorral párhuzamos oldalán, a
fák alatt, a Fein épületek felé a
csizmadiák két öl széles utca
közzel árusítanak. Velük szemben a suszterek. Ezek háta
mögött, sátorháttal közvetlen
összeérve, egy vonalban a férfi
ruhaszabók. Szemben velük,
két öl utca közzel, a női ruhaszabók. A nagyvendéglő előtt
azzal párhuzamosan, a járdától
két öl távolságra, sorban a rőfös és gyolcsos kereskedők állnak. Ezekkel párhuzamosan
szintén két öl utcaközzel, a
kalaposok, sipkások, bazárosok, üvegesek, galambosok.
Ezen felül a középen megmaradt helyen árusíthatók a
konyhai, háztartási cikkek és a
cserépáru. (Az egykori piactér
a mai játszótér helyén volt. A
községi nagyvendéglő helyén
ma a mentőállomás áll.)
» 1903. október 17-én Deák
Ferenc századik születésnapján a falu díszközgyűlést tart.
» 1904. október 15-én az addigi bíró, Olasz János, lemond
a hivataláról, s helyette a
mezőkovácsházi főszolgabíró
Nagy István törvénybírót nevezi ki a falu helyettes bírójának.
» 1906. október 28-án Rodostóból hazahozzák II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona
hamvait. Az országos ünnepséghez Kunágota is kapcsolódik. Az elöljáróság díszközgyűlést tart. A középületeket
nemzeti lobogóval díszítik fel,
ugyanerre kérik a lakosságot.
A díszközgyűlésen beszédet
mondott a két felekezet vezetője, illetve a jegyző méltatta a
nagyfejedelem korabeli történelmi szerepét. Az ünnepi
hangulatnak
köszönhetően
megszületik egy segélyezési
alapítvány is, melynek értelmében, ezen túl minden év
október 28-án egy fiú és leány
növendék, ki a nemzet törté-

netét a legkiválóbban tudja, 55 korona jutalomban részesül.
Ugyanezen a napon a római
katolikus templomban gyászszertartás volt, amin a teljes
elöljáróság megjelent, illetve a
misét követően az iskola tanulói emlékműsort adtak.
Még egy igen fontos dolog
történt ezen a napon. A község
vezetői határoztak arról, hogy
méltó tisztelgés jeléül, a falu
utcáit a nemzet szabadságának
védelmezőiről nevezik el.
Így lett a Keleti utcából Álmos utca. A Fő utcából Árpád,

Ferencnek. A honfoglaláskori
tárgyakra és az azokat rejtő sírokra véletlenül akadtak az éppen homokot bányászó napszámosok. A munkások kengyeleket, vaskardot és néhány
ezüstpénzt is kitermeltek a gödörből.
A tényleges ásatásra október
10. és 15-e között került sor. A
munkálatok megkezdését nehezítette az a tény, hogy a múzeumnak nem volt pénze arra,
hogy a munkások napszámbérét kifizesse. Ekkor Balázs
Péter segédjegyző és Kisházi

Az ásatás harmadik napján
Móra megírta a kunágotai leletmentéssel kapcsolatos élményeit, a „Mit találtam a cirokföldön?” című tárcanovellájában. Móra Ferenc elszállásolását és vendégül látását dr.
Morvai Ödön községi orvos
vállalta magára.
» 1930. báró Urbán Péter
díszpolgárrá választatik. Ő az
első kunágotai lakos, aki ezt a
címet megkapta. A testület a
báró lakásán adta át az oklevelet. A küldöttséget Vásárhelyi
Sándor főszolgabíró vezette.

Az Urbán család
bárói címere

Vajda Lajos
nemesi címere

az Iskola utcából Bocskai, az
Albertfalvi utcából Mátyás király, a Békési utcából pedig
Bethlen utca. Az egykor csak
nyugati, vagy harmadiknak
nevezett utca 1906-ban már
Kossuth nevét viseli, amit a
kormányzó halálának tiszteletére neveztek el. S hogy természetesen Rákóczi Ferenc se
maradjon ki, a község majdan
leghosszabb utcáját, a 2,1 km
hosszú új építésű Kereszt utcát
a nagynevű fejedelemről nevezték el. Ez lett a Rákóczi
utca.
» 1924. A községi orvos fizetése 120 arany korona. A körállatorvosé 37,8 arany korona.
» 1925. Balázs Péter segédjegyző ez év januárjában néhány régiséget küldött a szegedi múzeumot irányító és ott
régészként dolgozó Móra

Zoltán gyűjtést indított a község értelmiségi körében a hiányzó összeg előteremtése érdekében. A cirokföld, amely a
sírokat magában rejtette Kisházi Zoltán tulajdona volt. Ő
segített abban is, hogy a
homokbányászás alkalmával
megbolygatott sír leletei Mórához kerüljenek. Azt is vállalta a saját kárán, hogy az ásatási
területen az érés előtt lévő cirkot levágassa.
A gyűjtés sikerrel járt. A hivatali alkalmazottak, a községi
elöljárók és a tanítók adományaiból elkezdődhetett a feltárás, amelynek során hat lovas
sír került elő. A sírok közül ötben felnőtt férfi, egyikben pedig egy fiatal fiú feküdt. Az
elhunytak lábainál lókoponya,
lószerszámok és fegyverek is
voltak.

Urbán báró fiai közül Gáspár
országgyűlési képviselőként,
majd 1940-től Jász-NagykunSzolnok vármegye főispánjaként működött. Pál báró a muhipusztai birtokán gazdálkodott.
» 1932. október 11-én meghal Saja Imre korábbi adóügyi
jegyző, aki 28 évig volt elöljárója a falunak.
A község a volt jegyzőt saját
halottjának tekinti. Temetési
költségeit magára vállalta 177
pengő 72 fillér összegben.
Nyughelyét a ravatalozó közelében az első sorban jelölték
ki. Egyszerű, de mégis tekintélyt sugárzó sírkövén csak en�nyi áll:
„Emlékét jelesül fogja őrizni!”
Saja Imre jegyző
A temetés után az özvegy elköltözött a faluból.
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