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Márton nap az óvodában

November 11-én Márton
napoztunk mindkét óvodánk
gyermekeivel együtt a Művelődési Ház udvarán.
Már napok óta különféle tevékenységek alkalmával készültünk a gyermekekkel erre
a napra: libás meséket meséltünk, megismerték Márton
legendáját, libás mondókákat,
dalokat tanultak, lampionokat
készítettek, rajzoltak, színeztek.
A szegedi Léghajó színház
művészeinek nívós előadásában
» folytatás a 2. oldalon

Egy nap a halloween jegyében
November 13-án halloweeni mókákra hívta a Bereczki
Máté Általános Iskola diákönkormányzata a diákokat.
Délelőtt a sulirádió különleges, zenés műsorral jelentkezett. Délután kézműves foglalkozáson lehetett az alkalomhoz illő dekorációt, bábot vagy
ajándékot készíteni. Estefelé
halloween bulival várták a táncolni, játszani vágyókat.

A témához kapcsolódóan
versengeni is lehetett a következő területeken:
• rajz- és jelmezverseny
• rémtörténetírás
• osztálydekorálás
• totó.
A vidám készülődés és a rémesen szépséges péntek 13-a
emlékezetes élményeket nyújtott a szervezőknek és résztvevőknek egyaránt.

Pályaválasztási Vásár
A Bereczki Máté Általános
Iskola 8. évfolyamos tanulói
Pályaválasztási Vásáron vettek részt Békéscsabán a CsabaParkban, november 5-én.
A rendezvényre indított külön buszt ingyenesen vehették
igénybe a tanulók és kísérő tanáraik. A helyszínen a következő választható szakmai
programok várták a gyerekeket:
• Innovatív technológiák szigete
• Hiányszakmák-szakmasarok
• Tárlatvezetés

• Ismerkedés a közép és felsőfokú oktatási intézményekkel
• Tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről
• Szakmabemutatók
• EURES – munkavállalás
az Európai Unió országaiban
• Ingyenes nyelvvizsga-teszt
• Ingyenes grafológiai tanácsadás…
A Pályaválasztási Vásáron látottak, hallottak nagyban segítik a diákok továbbtanulással
kapcsolatos terveinek előkészítését.
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Házhoz megy a Mikulás!
Kedves Szülők! A hagyományoknak megfelelően az idén is kérhetik
a szülők, hogy a Mikulás december ötödikén este meglátogassa a családokat.
Ehhez csak an�nyit kell tenni, hogy
a névvel és címmel ellátott csomagokat december első
hetében leadják a Művelődési Házban.
A Mikulás dolgát megkönnyíthetik, 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
Mint arról már az előző
lapszámunkban is írtunk,
szociális célú tüzelőanyag
beszerzésre pályázott az önkormányzat.
Kunágota Község Önkormányzata a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
jogcímén 5.284.470. Ft ös�szegű támogatásra jogosult a
belügyminiszter döntése értelmében.
Ebben az évben úgy döntött
a testület, hogy barnakőszénre
pályázik, mert a tűzifa megfelelő időben történő biztosításával nem biztatott bennünket
az állami erdőgazdaság.
A pályázat során Önkormányzatunk 2484 mázsa barnakőszénre igényelt támogatást. Az elnyert támogatásból

1387 q szenet vásárolhatunk.
Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a
fenti célra nem, vagy csak
részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles vis�szafizetni a központi költségvetés részére.
A képviselő-testület megalkotta rendeletét, melyben szabályozta a szociális rászorultság és az igénylés feltételeit.
A központi szabályozás értelmében egyszeri barnakőszén támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az
ingatlana fűtését legalább
részben széntüzeléssel oldja
meg és az 1993. évi III. törvény szerint 2015. október,
november, december hónapban vagy ezen hónapok egyikében
a) aktív korúak ellátására jogosult, ideértve a szünetelő
státuszban lévőket is,
b) időskorúak járadékára jogosult,
» folytatás a 2. oldalon
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Idén barnaszén…

» folytatás az 1. oldalról

» folytatás az 1. oldalról

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 udvaron tízóraiztunk finom lilahagymás zsíros kenyeret, meleg teával.
Miután mindenki jól belakmározott, komoly versenyjátékokon mérhették össze ügyességüket a kis csapatok: gesztenyedobó, tollfújó, töktorony
építő, tökgurító, óriás libás
puzzle kirakó és tojáscélba
dobó versenyeken.

c) aki az 1997. évi XXXI.
törvény szerint halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket
nevel.
Egy lakóingatlan esetében
csak egy háztartás, egy háztartásból csak egy személy
részesíthető támogatásban.
Egy kérelmező a fenti jogcímek közül csak egy alapján
jogosult a támogatás igénybevételére.
Minden érintett háztartásnak írásban, a helyi kézbesítők
útján ki fogjuk küldeni a kérelem nyomtatványt, melyet kitöltve, aláírva a Szociális Szolgáltató Központnál (Kunágota,

A lampionos felvonulásunkat pedig egy nagyon szolgálatkész liba lány „vezette”a
főutcán. Nagyon jó hangulatú,
vidám délelőttünk volt. A felnőttek és gyerekek egyaránt
jól érezték magukat.

Bozsik labdarúgó torna

Medgyesegyházára utaztunk november 6-án a Bozsik
Intézményi Labdarúgó Tornára.
Iskolánkat 5 korcsoport képviselte a versenyen: II. korcsoport fiú, III. korcsoport fiúlány, illetve a IV. korcsoport
fiú-lány csapata. Sajnos, az
időjárás megnehezítette a gyerekek dolgát, de ennek ellenére
mindenki becsületesen, tisz-

tességesen játszott. A legjobb
eredményt a III. korcsoport
lány csapata érte el, akik veretlenek maradtak. 1-1 vereséget
szenvedett a többi győzelem
mellett a III. és a IV. korcsoport fiú csapata. A jól szereplő
csapatok számára díjátadásra
ez alkalommal még nem került sor, hiszen a verseny folytatódik, a következő tornára
januárban kerül sor.

Mesemondó verseny
Iskolánk részt vett a Hunyadi János Középiskola által
szervezett mesemondó versenyen, ahol magyar és székely népmeséket adtak elő a
gyermekek.

A versenyt négy kategóriákban hirdették meg: 1-2. osztályos, 3-4. osztályos, 5-6. osztályos
és
7-8. osztályos
kategóriában. A mi intézményünk három kategóriában
nevezett (1-2. osztály, 3-4.

osztály és 5-6. osztály), összesen nyolc gyermekkel vettünk
részt.
A versenyt 2015. november
13-án, pénteken rendezték a
Hunyadi János Középiskolában, Mezőkovácsházán.
Eredményeink:
1–2. osztályos kategóriában:
• Különdíjas: Fábián Piroska
2. b
5–6. osztályos kategóriában:
• II. helyezett: Nyegota Vivien Laura 5. b
• III. helyezett: Dóczi Orsolya 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
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Rákóczi u. 6.) lehet benyújtani, legkésőbb 2015. december
15-ig.
Azon személyek, háztartások, akik a fentiek szerinti szabályozás szerint nem érintettek, de szociálisan rászorultak,
kivételes
méltányosságból
nyújthatják be a szociális tüzelő iránti kérelmüket.
Csak az részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlana fűtését részben vagy egészben
széntüzeléssel oldja meg. A
kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a Humánpolitikai Bizottság ellenőrizheti.

Mezei futóverseny

2015. november 4-én Mezőhegyesen jártunk a Mezei
Futóverseny Körzeti döntőjén.
Az iskolánkat 17 tanuló képviselte a versenyen. A hideg,
ködös idő ellenére a gyerekek
alig várták, hogy megmérettessék magukat a rövidebb, illetve a hosszabb távokon. A
legjobb eredményt Csordás
Viktória érte el II. helyezésé-

vel, aki így továbbjutott a Mezei Futóverseny megyei döntőjére.
A népes mezőny ellenére nagyon 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, hiszen mindenki sikeresen teljesítette a hosszú távot.

Simonyi Imre Emlékverseny

November 14-én iskolánk
tanulói ismét részt vettek az
immár 15. alkalommal megrendezett Simonyi Imre Emlékversenyen, a Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban,
Gyulán.
Versmondóink
Mészáros
Antónia, Mohácsi Annabel-

la és Nyegota Evelin voltak,
közülük Evelin 2. helyezést ért
el a 7–8. osztályosok kategóriájában. A versillusztrációra is
többen vállalkoztak, közülük Piros Andrea és Mag Róbert alkotását díjazta a zsűri.
Gratulálunk a nyerteseknek
és minden résztvevőnek!
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Ez év december 9-én lesz
120 éve annak, hogy a magyar
gyümölcsészet meghatározó
alakja visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Jól beszélt németül és franciául. Barátjaként tekintett Vasvári Pálra, tanított Teleki
Blanka leányintézetében és
beállt a szabadságharc fegyve-

csak a silány minőségű meggy
és szilva volt az elterjedt gyümölcs. Bereczkinek köszönhetően a jó minőségű oltványok
elérhetővé váltak az egyszerű

rot állítottak Bereczkinek. Néhány évvel később, a kunágotai
temetőben lévő fejfa helyett, a
Királyi Magyar Természettudományi Társulat egy fehér

Sorsa nem volt könnyű, de
munkássága halhatatlanná tette. A Nógrád megyei kis faluban, Romhányban született
1824. szeptember 22-én. Apja
kőfaragó mester volt, édesanyja a háztartást vezette.
A természet csodái iránt fogékony és érzékeny Máté már
8–10 éves korában szemzett és
nemesített. A számoláson és
az olvasáson kívül édesanyjától
sajátította el a gyümölcsoltás tudományát is. Regényes
élete során tanult a váci piaristáknál, elvégezte a jogi egyetemet.

res nemzetőrei közé. A világosi fegyverletétel után bujkálásra kényszerült, majd 1860-tól
Bihar megyében jegyzősködött.
Innen vezetett az út a mezőkovácsházi Sármezei Antal
birtokára, ahol magántanítói
állást vállalt. Ezen a birtokon
hozta létre az ország egyik legkiemelkedőbb
gyümölcsös
kertjét. Európából mintegy
ezer jól behatárolt és katalogizált gyümölcs fajt szerzett be,
amely megalapozta a hiteles
szaporító vesszők terjesztését.
Az Alföldön ekkor jószerével

emberek számára is. A gyümölcsnemesítéssel kapcsolatos
tapasztalatait és a fajta leírásait
a négykötetes Gyümölcsészeti
vázlatok című tanulmányában
foglalta össze.
Munkásságát elismerve, tekintélyes belföldi és neves külföldi egyesületek fogadták
tagjaik közé.
1895. december 9-én bekövetkezett halála után a gyümölcsészet hívei adakozást
hirdettek, melynek eredményeként, egy évvel később, a
mai Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kertjében szob-

carrarai márvány síremléket
készíttetett.
Bereczki Máté egykori szülőháza helyén kopjafa és emlékkő vigyázza a pomológus
emlékét.
Hosszú évek óta kunágotai
koszorú is hirdeti a romhányi
kopjafán, hogy a kunágotaiak
híven őrzik Bereczki szellemiségét. Így van ez a kunágotai
temetőben is.
Romhány és Kunágota község 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 felszentelik a római katolikus
Szent Imre templomot.
Padok még mindig nincsenek a templomban, ezért 24
db lócát készítenek, amelyek
téglalábakon állnak, s gyalult
deszkával fedik be.

» 1871. A község szerzi be a
tűzifát a lakosságnak. Illetményképpen tűzifát kap a lelkész, 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 küldöttséget meneszt a mesterekhez azzal a kéréssel, hogy vegyék figyelembe a falu nyomorúságos
helyzetét, s ígérettel vannak
arra, hogy november 27-e előtt
a tartozás egyik felét, a másikat tavasszal tudnák megfizetni, s egyben kérik az építő
mestereket, hogy a pertől álljanak el.
Az egyezség azzal a kitétellel
születik meg, hogy az eddigi

126 forint 83 krajcár perköltséget is a falu tartozik megfizetni.
Következő év tavaszán még
90 forint adósság van, amit
igen nehezen tud behajtani az
elöljáróság, ezért végrehajtással fenyegeti meg azokat a lakosokat, akik tartoznak a
templomépítési adóval.

» 1907. A búcsú ünnepies
komolyságát emelendő, az
elöljáróság betiltja ezen a napon 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 verekedéseket és bicskázásokat.
Javaslat született arra nézve
is, hogy ezen túl minden vasárnap és ünnepnap a kocsmák
legyenek bezárva, kivéve azok
ahol utazó vendégeket étkeztetnek.
A táncmulatságok pedig
csakis a községháza előtti piactéren legyenek tarthatók.
Ezen mulatságok nem a kocsmázáshoz szokott meg nem

hívott fiatalság, hanem a megbízható vagyonos polgárok és
polgárnők részére, csakis jótékony célra engedélyezhetők.
(A határozat életbe lépett, de
később visszavonásra került.)
» 1928. november 11-én
Horthy Miklós kormányzó és
felesége a sógoránál, báró Urbán Péternél vendégeskedett.

A tiszteletére rendezett vadászaton részt vett a vendéglátó két fia, Gáspár és Pál báró,
illetve dr. Purgly Emil, Beliczay Béla, Jakabffy Gyula,
Blaskovics Péter és Erneszt,
Vásárhelyi András és Rónay
Imre. Összesen 318 db fácánt
lőttek le.
Horthy másnap Mezőhegyesre utazott, ahol még két
napig vadászott. Itt több kormánytag és miniszter is csatlakozott a társasághoz.
» 1935. November 12-én
megalakult a Kunágotai Legényegylet.
» 1937. november 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került az új katolikus
iskola.
Az épület magában foglalta a
két tantermet, a színpadot és a
kántorlakást is.
A díszes kovácsoltvas kerítése miatt kapta a „rácsos iskola”
ragadványnevet.
A Legényegylet is itt működött. Az épületet 1948-ban
államosították. 1991 óta művelődési házként funkcionál.

Jakabbfy Gyula vadászjegye
Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Boldog Zoltánné jegyző. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

