
A Bereczki Máté Általános 
Iskola 8. évfolyamos tanulói 
Pályaválasztási Vásáron vet-
tek részt Békéscsabán a Csa-
baParkban, november 5-én.

A rendezvényre indított kü-
lön buszt ingyenesen vehették 
igénybe a tanulók és kísérő ta-
náraik. A helyszínen a követ-
kező választható szakmai 
programok várták a gyereke-
ket: 

• Innovatív technológiák szi-
gete 

• Hiányszakmák-szakmasa-
rok

• Tárlatvezetés

• Ismerkedés a közép és fel-
sőfokú oktatási intézmé-
nyekkel 

• Tájékoztatás a továbbtanu-
lási lehetőségekről 

• Szakmabemutatók 
• EURES – munkavállalás 

az Európai Unió országai-
ban

• Ingyenes nyelvvizsga-teszt
• Ingyenes grafológiai ta-

nácsadás… 
A Pályaválasztási Vásáron lá-

tottak, hallottak nagyban segí-
tik a diákok továbbtanulással 
kapcsolatos terveinek előké-
szítését.

Márton nap az óvodában

Egy nap a halloween jegyében

Pályaválasztási Vásár

November 11-én Márton 
napoztunk mindkét óvodánk 
gyermekeivel együtt a Műve-
lődési Ház udvarán. 

Már napok óta különféle te-
vékenységek alkalmával ké-
szültünk a gyermekekkel erre 
a napra: libás meséket mesél-
tünk, megismerték Márton 
legendáját, libás mondókákat, 
dalokat tanultak, lampionokat 
készítettek, rajzoltak, színez-
tek.

A szegedi Léghajó színház 
művészeinek nívós előadásában 

November 13-án hallowee-
ni mókákra hívta a Bereczki 
Máté Általános Iskola diák- 
önkormányzata a diákokat.

Délelőtt a sulirádió különle-
ges, zenés műsorral jelentke-
zett. Délután kézműves foglal-
kozáson lehetett az alkalom- 
hoz illő dekorációt, bábot vagy 
ajándékot készíteni. Estefelé 
halloween bulival várták a tán-
colni, játszani vágyókat.

 A témához kapcsolódóan 
versengeni is lehetett a követ-
kező területeken:

• rajz- és jelmezverseny
• rémtörténetírás 
• osztálydekorálás 
• totó. 
A vidám készülődés és a ré-

mesen szépséges péntek 13-a 
emlékezetes élményeket nyúj-
tott a szervezőknek és résztve-
vőknek egyaránt.

Mint arról már az előző 
lapszámunkban is írtunk, 
szociális célú tüzelőanyag 
beszerzésre pályázott az ön-
kormányzat.

Kunágota Község Önkor-
mányzata a Magyarország 
2015. évi központi költségve-
téséről szóló 2014. évi C. tör-
vény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai 
fejezet 13. A helyi önkor-
mányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárláshoz kapcso-
lódó kiegészítő támogatás 
jogcímén 5.284.470. Ft ösz-
szegű támogatásra jogosult a 
belügyminiszter döntése értel-
mében.

Ebben az évben úgy döntött 
a testület, hogy barnakőszénre 
pályázik, mert a tűzifa megfe-
lelő időben történő biztosítá-
sával nem biztatott bennünket 
az állami erdőgazdaság.

A pályázat során Önkor-
mányzatunk 2484 mázsa bar-
nakőszénre igényelt támoga-
tást. Az elnyert támogatásból 

1387 q szenet vásárolhatunk.
Amennyiben az önkormány-

zat a támogatási összeget a 
fenti célra nem, vagy csak 
részben tudja felhasználni, an-
nak maradványát köteles visz-
szafizetni a központi költség-
vetés részére.

A képviselő-testület megal-
kotta rendeletét, melyben sza-
bályozta a szociális rászorult-
ság és az igénylés feltételeit.

A központi szabályozás ér-
telmében egyszeri barnakő-
szén támogatásban kell része-
síteni azt a kérelmezőt, aki az 
ingatlana fűtését legalább 
részben széntüzeléssel oldja 
meg és az 1993. évi III. tör-
vény szerint 2015. október, 
november, december hónap-
ban vagy ezen hónapok egyi-
kében 

a) aktív korúak ellátására jo-
gosult, ideértve a szünetelő 
státuszban lévőket is,

b) időskorúak járadékára jo-
gosult,

Házhoz megy a Mikulás!
Kedves Szülők! A hagyományok-

nak megfelelően az idén is kérhetik 
a szülők, hogy a Miku-
lás december ötödi-
kén este megláto-
gassa a családokat. 

Ehhez csak any-
nyit kell tenni, hogy 
a névvel és címmel el-
látott csomagokat december első 
hetében leadják a Művelődési Ház-
ban. 

A Mikulás dolgát megkönnyíthe-
tik, ha a csomagok mellett néhány 
sorban jellemzik is a gyermekeket. 
Fizetségképpen a Mikulás és segítői 
csak egy szép téli dalt kérnek, de, ha 
az nem lesz, akkor megelégszenek 
egy vidám gyermeki mosollyal is. 

Tisztelettel: a falu Mikulása

Idén barnaszén  
a szociális tüzelő

» folytatás a 2. oldalon

» folytatás a 2. oldalon

KUNÁGOTAKUNÁGOTA
Kunágota Község időszaki kiadványa 2015. november 25. III. évfolyam, 11. szám



Simonyi Imre Emlékverseny

Mezei futóverseny

Mesemondó verseny

Bozsik labdarúgó torna

Márton nap az óvodában Idén barnaszén…

November 14-én iskolánk 
tanulói ismét részt vettek az 
immár 15. alkalommal meg-
rendezett Simonyi Imre Em-
lékversenyen, a Karácsonyi Já-
nos Katolikus Gimnáziumban, 
Gyulán.

Versmondóink Mészáros 
Antónia, Mohácsi Annabel-

la  és Nyegota Evelin voltak, 
közülük Evelin 2. helyezést ért 
el a 7–8. osztályosok kategóri-
ájában. A versillusztrációra is 
többen vállalkoztak, közü-
lük Piros Andrea  és Mag Ró-
bert alkotását díjazta a zsűri.

Gratulálunk a nyerteseknek 
és minden résztvevőnek!

2015. november 4-én Me-
zőhegyesen jártunk a Mezei 
Futóverseny Körzeti döntő-
jén.

Az iskolánkat 17 tanuló kép-
viselte a versenyen. A hideg, 
ködös idő ellenére a gyerekek 
alig várták, hogy megméret-
tessék magukat a rövidebb, il-
letve a hosszabb távokon. A 
legjobb eredményt Csordás 
Viktória érte el II. helyezésé-

vel, aki így továbbjutott a Me-
zei Futóverseny megyei dön-
tőjére.

A népes mezőny ellenére na-
gyon szép eredményt ért még 
el Boros Bence (5.) és 
Jeszenszki Zsolt (7.) valamint 
a III. korcsoport fiú csapata, 
akik az 5. helyezést érték el. A 
többieket is dicséret illeti, hi-
szen mindenki sikeresen telje-
sítette a hosszú távot.

Medgyesegyházára utaz-
tunk november 6-án a Bozsik 
Intézményi Labdarúgó Tor-
nára.

Iskolánkat 5 korcsoport kép-
viselte a versenyen: II. korcso-
port fiú, III. korcsoport fiú-
lány, illetve a IV. korcsoport 
fiú-lány csapata. Sajnos, az 
időjárás megnehezítette a gye-
rekek dolgát, de ennek ellenére 
mindenki becsületesen, tisz-

tességesen játszott. A legjobb 
eredményt a III. korcsoport 
lány csapata érte el, akik veret-
lenek maradtak. 1-1 vereséget 
szenvedett a többi győzelem 
mellett a III. és a IV. korcso-
port fiú csapata. A jól szereplő 
csapatok számára díjátadásra 
ez alkalommal még nem ke-
rült sor, hiszen a verseny foly-
tatódik, a következő tornára 
januárban kerül sor.

Iskolánk részt vett a Hu-
nyadi János Középiskola által 
szervezett mesemondó ver-
senyen, ahol magyar és szé-
kely népmeséket adtak elő a 
gyermekek.

A versenyt négy kategóriák-
ban hirdették meg: 1-2. osztá-
lyos, 3-4. osztályos, 5-6. osztá-
lyos és 7-8. osztályos 
kategóriában. A mi intézmé-
nyünk három kategóriában 
nevezett (1-2. osztály, 3-4. 

osztály és 5-6. osztály), össze-
sen nyolc gyermekkel vettünk 
részt.

A versenyt 2015. november 
13-án, pénteken rendezték a 
Hunyadi János Középiskolá-
ban, Mezőkovácsházán.

Eredményeink: 
1–2. osztályos kategóriában:

• Különdíjas: Fábián Piroska 
2. b

5–6. osztályos kategóriában:
• II. helyezett: Nyegota Vivi-

en Laura 5. b
• III. helyezett: Dóczi Orso-

lya 5. b
Emléklapban részesültek:

• Nyegota Kevin 1. osztály
• Mohácsi László 2. b osztály
• Fábián Júlia 3. a osztály
• Elek Krisztina 4. a osztály
• Kovács Eszter 4. b osztály

láttuk a Ludas Matyi című 
mesét interaktív formában. 
Voltak bátor jelentkezők, akik 
segítették előbbre vinni az 
előadás hangulatát.

Az előadás végére mindenki 
kellően megéhezett. Az udva-
ron tízóraiztunk finom lila-
hagymás zsíros kenyeret, me-
leg teával.

Miután mindenki jól belak-
mározott, komoly versenyjáté-
kokon mérhették össze ügyes-
ségüket a kis csapatok: gesz- 
tenyedobó,  tollfújó, töktorony 
építő, tökgurító, óriás libás 
puzzle kirakó és tojáscélba 
dobó versenyeken. 

A lampionos felvonulásun-
kat pedig egy nagyon szolgá-
latkész liba lány „vezette”a 
főutcán. Nagyon jó hangulatú, 
vidám délelőttünk volt. A fel-
nőttek és gyerekek egyaránt 
jól érezték magukat.

c) aki az 1997. évi XXXI. 
törvény szerint halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket 
nevel.

Egy lakóingatlan esetében 
csak egy háztartás, egy ház-
tartásból csak egy személy 
részesíthető támogatásban.

Egy kérelmező a fenti jog-
címek közül csak egy alapján 
jogosult a támogatás igény-
bevételére.

Minden érintett háztartás-
nak írásban, a helyi kézbesítők 
útján ki fogjuk küldeni a kére-
lem nyomtatványt, melyet ki-
töltve, aláírva a Szociális Szol-
gáltató Központnál (Kunágota, 

Rákóczi u. 6.) lehet benyújta-
ni, legkésőbb 2015. december 
15-ig.

Azon személyek, háztartá-
sok, akik a fentiek szerinti sza-
bályozás szerint nem érintet-
tek, de szociálisan rászorultak, 
kivételes méltányosságból 
nyújthatják be a szociális tüze-
lő iránti kérelmüket. 

Csak az részesülhet támoga-
tásban, aki a lakóingatlana fű-
tését részben vagy egészben 
széntüzeléssel oldja meg. A 
kérelmező büntetőjogi felelős-
sége tudatában tett nyilatko-
zatát a Humánpolitikai Bi-
zottság ellenőrizheti.

» folytatás az 1. oldalról » folytatás az 1. oldalról
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Emlékezés Bereczki Máté halálának 
120. évfordulójára

Ez év december 9-én lesz 
120 éve annak, hogy a magyar 
gyümölcsészet meghatározó 
alakja visszaadta lelkét a Te-
remtőnek.

Sorsa nem volt könnyű, de 
munkássága halhatatlanná tet-
te. A Nógrád megyei kis falu-
ban, Romhányban született 
1824. szeptember 22-én. Apja 
kőfaragó mester volt, édesany-
ja a háztartást vezette.

A természet csodái iránt fo-
gékony és érzékeny Máté már 
8–10 éves korában szemzett és 
nemesített. A számoláson és 
az olvasáson kívül édesanyjától 
sajátította el a gyümölcs- 
oltás tudományát is. Regényes 
élete során tanult a váci piaris-
táknál, elvégezte a jogi egyete-
met.

Jól beszélt németül és franci-
ául. Barátjaként tekintett Vas-
vári Pálra, tanított Teleki 
Blanka leányintézetében és 
beállt a szabadságharc fegyve-

res nemzetőrei közé. A világo-
si fegyverletétel után bujkálás-
ra kényszerült, majd 1860-tól 
Bihar megyében jegyzőskö-
dött.

 Innen vezetett az út a mező-
kovácsházi Sármezei Antal 
birtokára, ahol magántanítói 
állást vállalt. Ezen a birtokon 
hozta létre az ország egyik leg-
kiemelkedőbb gyümölcsös 
kertjét. Európából mintegy 
ezer jól behatárolt és katalogi-
zált gyümölcs fajt szerzett be, 
amely megalapozta a hiteles 
szaporító vesszők terjesztését. 
Az Alföldön ekkor jószerével 

csak a silány minőségű meggy 
és szilva volt az elterjedt gyü-
mölcs. Bereczkinek köszönhe-
tően a jó minőségű oltványok 
elérhetővé váltak az egyszerű 

emberek számára is. A gyü-
mölcsnemesítéssel kapcsolatos 
tapasztalatait és a fajta leírásait 
a négykötetes Gyümölcsészeti 
vázlatok című tanulmányában 
foglalta össze.

Munkásságát elismerve, te-
kintélyes belföldi és neves kül-
földi egyesületek fogadták 
tagjaik közé.

1895. december 9-én bekö-
vetkezett halála után a gyü-
mölcsészet hívei adakozást 
hirdettek, melynek eredmé-
nyeként, egy évvel később, a 
mai Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem kertjében szob-

rot állítottak Bereczkinek. Né-
hány évvel később, a kunágotai 
temetőben lévő fejfa helyett, a 
Királyi Magyar Természettu-
dományi Társulat egy fehér 

carrarai márvány síremléket 
készíttetett.

 Bereczki Máté egykori szü-
lőháza helyén kopjafa és em-
lékkő vigyázza a pomológus 
emlékét.

Hosszú évek óta kunágotai 
koszorú is hirdeti a romhányi 
kopjafán, hogy a kunágotaiak 
híven őrzik Bereczki szellemi-
ségét. Így van ez a kunágotai 
temetőben is.

Romhány és Kunágota köz-
ség elöljárósága rendszeresen 
fejet hajt ott, ahol az ő nagy 
szülöttük a végső nyughelyére 
tért 120 évvel ezelőtt.
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Novemberi történetek Kunágota múltjából
» 1870. november 5-én fel-

szentelik a római katolikus 
Szent Imre templomot.

Padok még mindig nincse-
nek a templomban, ezért 24 
db lócát készítenek, amelyek 
téglalábakon állnak, s gyalult 
deszkával fedik be.

» 1871. A község szerzi be a 
tűzifát a lakosságnak. Illet-
ményképpen tűzifát kap a lel-
kész, a jegyző, a tanító és az 
oskola.

» 1872. A templomépítő 
mesterek november hónapban 
pert nyújtottak be az új aradi 
járásbíróságon a 3326 forint 
60 krajcáros követelésük miatt.

A falu vezetősége küldöttsé-
get meneszt a mesterekhez az-
zal a kéréssel, hogy vegyék fi-
gyelembe a falu nyomorúságos 
helyzetét, s ígérettel vannak 
arra, hogy november 27-e előtt 
a tartozás egyik felét, a mási-
kat tavasszal tudnák megfizet-
ni, s egyben kérik az építő 
mestereket, hogy a pertől áll-
janak el.

Az egyezség azzal a kitétellel 
születik meg, hogy az eddigi 

126 forint 83 krajcár perkölt-
séget is a falu tartozik megfi-
zetni.

Következő év tavaszán még 
90 forint adósság van, amit 
igen nehezen tud behajtani az 
elöljáróság, ezért végrehajtás-
sal fenyegeti meg azokat a la-
kosokat, akik tartoznak a 
templomépítési adóval.

» 1907. A búcsú ünnepies 
komolyságát emelendő, az 
elöljáróság betiltja ezen a na-
pon és minden év november 
ötödikén a táncmulatságokat, 
valamint a vendéglők és egyéb 
italmérő helyek zárását este 7 
órában határozza meg. Ezzel 
is el kívánják kerülni az utóbbi 
esetekben előforduló vereke-
déseket és bicskázásokat.

Javaslat született arra nézve 
is, hogy ezen túl minden va-
sárnap és ünnepnap a kocsmák 
legyenek bezárva, kivéve azok 
ahol utazó vendégeket étkez-
tetnek.

A táncmulatságok pedig 
csakis a községháza előtti pi-
actéren legyenek tarthatók. 
Ezen mulatságok nem a kocs-
mázáshoz szokott meg nem 

hívott fiatalság, hanem a meg-
bízható vagyonos polgárok és 
polgárnők részére, csakis jóté-
kony célra engedélyezhetők. 
(A határozat életbe lépett, de 
később visszavonásra került.)

» 1928. november 11-én 
Horthy Miklós kormányzó és 
felesége a sógoránál, báró Ur-
bán Péternél vendégeskedett.

A tiszteletére rendezett va-
dászaton részt vett a vendéglá-
tó két fia, Gáspár és Pál báró, 
illetve dr. Purgly Emil, Be-
liczay Béla, Jakabffy Gyula, 
Blaskovics Péter és Erneszt, 
Vásárhelyi András és Rónay 
Imre. Összesen 318 db fácánt 
lőttek le.

Horthy másnap Mezőhe-
gyesre utazott, ahol még két 
napig vadászott. Itt több kor-
mánytag és miniszter is csatla-
kozott a társasághoz.

» 1935. November 12-én 
megalakult a Kunágotai Le- 
gényegylet.

» 1937. november 5-én ün-
nepélyes keretek között át-
adásra került az új katolikus 
iskola.

Az épület magában foglalta a 
két tantermet, a színpadot és a 
kántorlakást is.

A díszes kovácsoltvas keríté-
se miatt kapta a „rácsos iskola” 
ragadványnevet.

A Legényegylet is itt műkö-
dött. Az épületet 1948-ban 
államosították. 1991 óta mű-
velődési házként funkcionál.

Jakabbfy Gyula vadászjegye
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