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„ A kis Jézuska itt van
a közelben,
Legyünk hát jobbak, s
higgyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.”
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Gyümölcsös a híres
nemesítő emlékére

( Juhász Gyula)

Áldott, békés karácsonyt, eredményekben gazdag, boldog,
békés újesztendőt kívánok a képviselő-testület és intézményeink dolgozói nevében!
Süli Ernő polgármester

Jótékonysági rendezvény
Fotó: Páli Krisztina

November végén rendezték
meg a Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány jótékonysági rendezvényét. Színes, vidám, táncos és prózai
műsorokkal készültek a gyermekek, akik mellett a tanári

kar éneke nyitotta meg az estét. A műsor után a napközi
konyha által készített vacsorát
fogyaszthatták el a rendezvény
vendégei. A jó hangulatról és
muzsikáról Szakács József
gondoskodott.

A Bereczki Máté Általános
Iskola, hagyományaihoz híven, megrendezte karácsonyi
ünnepségét.
Az alsó tagozatosok december 17-én, csütörtökön délelőtt kedveskedtek egymásnak
és az érdeklődőknek színes
műsorukkal, melyre többek
között dallal, verssel, jelenettel

és keringővel (meghívottként
szerepeltek a felső tagozatos
táncosok) készültek. A felső
tagozatosok december 18-án,
pénteken tartották ünnepségüket, ahol szintén elhangoztak karácsonyi versek, dalok,
egy jelenetet mutattak be a
tanulók és a keringőben itt is
gyönyörködhettek a nézők.

Karácsonyi ünnepség

Százhúsz éve hunyt el Bereczki Máté gyümölcsnemesítő. Kunágota ezentúl, egy
róla elnevezett kerttel is őrzi
az emlékét.
A 2015-ös startmunka program helyi sajátosságokra épülő
programeleme
lehetőséget
biztosít arra, hogy a település
emlékezzen mindazokra, akik
formálták a falut. Bereczki
Máté gyümölcsnemesítő, pomológus Kunágotán a német,
francia, belga, holland pomológusoktól hozatott gyümölcsfákból alakította ki az akkori
Magyarország egyetlen hiteles
fajtagyűjteményét. A 120 évvel ezelőtt elhunyt gyümölcsnemesítő öröksége sokáig feledésbe merült. Az általa
létrehozott kert elpusztult. A
mai kunágotaiak számára a

most átadott kert hidat épít az
elmúlt egy évszázad törekvései
között.
A Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően,
Kunágota újra büszkélkedhet
egy gyümölcsössel. Pótolja
mindazt a hiányosságot, amit
Bereczki az utókortól elvárt, és
ami az ő munkásságát megilleti. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik ötletükkel, munkájukkal,
anyagi hozzájárulásukkal segítették a kert létrehozását.
Az új kert a Bereczki Máté
Gyümölcsös kert nevet kapta.
Az ünnepélyes avatáson, december 9-én, Süli Ernő polgármester mondott beszédet, a
létesítményt Simonka György
országgyűlési képviselővel közösen avatták fel.

Ünnepek: szemétszállítás és napközis konyha változások!
A szemétszállítás időpontja változik, az ünnepekre való tekintettel december 23-án, szerdán lesz a
település teljes területén.
A napközis konyha december
23-án főz még ebben az évben, azt
követően legközelebb január 4-én,
hétfőn.
» december 24. csüt. – pihenőnap

» december 25. péntek – ünnep
» december 26. szombat – ünnep
» december 27. vasárnap
» december 28. – 29. – 30.
– 31.– hétfő-kedd-szerda-csütörtök – munkanap
» január 1. péntek ünnep
» január 2. szombat – pihenőnap
» január 3. vasárnap
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Cél a biztos bennmaradás

A 2014-2015-ös szezonban
feljutottunk az áhított megyei
II. osztályba. A 2015-ös és a
2016-os szezonnak úgy indultunk neki, mint megyei II-es
csapat. Felkészülésünk viszont
nem sikerült olyan jól, a nyári
munkák miatt.
A biztos bennmaradást tűztük ki célul. Ennek tükrében,
utánpótlás-nevelés
céljából,
kezdtem a Bozsik programot
is vezetni. A Bozsik programban 4 korcsoportot indítottunk el. Szám szerint 40 gyerekről van szó. Korosztályok
U6, U7, U8, U9, U10, U11,
U12, U13. Heti 4 edzést tartok a gyerekeknek. Ehhez jönnek még a hétvégi tornák. Az
iskolaév kezdetétől minden
vasárnap bejárunk a Grosics
Akadémiára, a Bozsik tornára.
Felemás eredményeket érünk
el, de most még nem az eredmény a fontos, hanem a játék
öröme, hogy megszeressék a
focit. A meglátásom az, hogy

minden korcsoportban 3-4 kimagaslóan tehetséges gyerek
nevelkedik. Ami Kunágotára
nézve azt jelenti, hogy szép
jövő előtt állunk.
Visszatérve a felnőtt csapathoz, velük heti 3 edzéssel készültünk, majd bajnokság közben átváltottunk 2-re. Így,
hogy lement a fél szezon, a
kitűzött cél felé jó úton haladunk. Úgy mentünk téli pihenőre, hogy a csapat az 5. helyen áll, 45 pontból 22 pontot
sikerült megszerezni, ez 48
%-os teljesítmény a csapat részéről.
A csapat 44 gólt rúgott és 33
gólt kapott. Majdnem 3-as átlag rúgott gól meccsenként. A
kapott gólunk 2,2, ami kicsit
sok. Ezen javítani kell. Hazai
pályán 50%-osak vagyunk, 8
mérkőzésből 4-et elbuktunk
és 4-et nyertünk. Itthon rúgtunk 27 gólt és kaptunk 19-et.
Jövőre ezen javítanunk kell.
Hazai pályán több mérkőzést

kell megnyerni, és kevesebb
gólt kapni, hogy kiszolgáljuk a
lelkes
szurkolótáborunkat.
Vendégként elfogadható eredményt értünk el, ami az jelenti,
hogy 7 mérkőzésből 3-at megnyertünk, játszottunk 1 döntetlent és 3 vereségünk van.
Vendégként is rúgtunk 14 gólt
és kaptunk 14-et.
A góljainkat 5 játékos rúgta:
Multyán Csaba 22, Tanner
Gergő 17, Mező Norbert 2,
Juhász Krisztián 2, Csatlós
Zoltán 1.
Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével,
végül is újoncként 5. helyen
zártunk, ami nagyon jó eredmény.
A téli alapozást január közepén kezdjük, 6 hétig tart majd.
Szeretném megköszönni a
csapatnak a fél éves munkáját,
a szponzoroknak a támogatást,
külön kiemelem a Kunágotai
Önkormányzatot.
Multyán Lajos vezető edző
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Kulcs egy jobb
élethez
A „Kulcs egy jobb életéhez”
pályázat programjain vett részt
iskolánk 41 tanulója és négy kísérő pedagógus Békéscsabán, a
CsabaParkban.
A megérkezés után tízóraival
kedveskedtek a vendéglátók a
meghívottaknak.
Ezt követően kirándulás keretében a parkkal ismerkedtek
meg, sportos játékokban vehettek részt, ügyességi vetélkedőkön mérték össze tudásukat a
gyerekek.
Ebéd után az alapítvány sportszercsomagjainak és sportszervásárlási utalványainak az átadása történt meg.
A Bereczki Máté Általános Iskola 20.000 forintos vásárlási
utalványt kapott, az előzetes – a
program részét képező – feladatok kiemelkedő teljesítéséért.

Ügyfélfogadás
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Kunágotán 2015. december
22. napjától (minden kedden)
08:00–10:30-ig fogja tartani az
ügyfélfogadást.
A hét többi napján esetlegesen
felmerülő ügyeiket a Medgyesegyházi Kirendeltségen (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér
22/a), vagy a Mezőkovácsházai
Járási Hivatalban (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169.) intézhetik!
Béni Attila Járási
hivatalvezető

Változások a szemétszállításban 2016-tól

Ezúton is értesítjük a lakosságot, hogy változás lesz
2016-tól a szemétszállítás
rendjében.
Kunágota is tagja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak (DAREH), mely 2006. márciusában alakult, jelenleg 86 tagot
számlál. A hulladékszállítást,
várhatóan 2016 félévétől, a
DAREH veszi át. Az átmeneti

időben, 2016 januárjától, a katasztrófavédelem által kijelölt
hulladékszállító fogja, várhatóan kéthetente, a meglévő
edényzetből a lakossági kommunális hulladékot elszállítani. A kijelölésre kerülő közszolgáltató, várhatóan az
eddigi szolgáltató alvállalkozója, a TAPPE Kft. lesz.
A hulladékszállítás díját a
vonatkozó rendelkezések értelmében a 2012. évi áprilisi
árak figyelembe vételével kell

kialakítani, mely Kunágota
esetében ürítésenként 270,10
forint + Áfa azaz 343 forint
lesz. A hulladékszállítás díját
Kunágota
önkormányzata
1996 óta átvállalta a lakosságtól. Ez a vállalás 2015. december 31-ig tart. 2016-tól a lakott ingatlanok tulajdonosai a
szolgáltató részére kötelesek
megfizetni a hulladékszállítás
díját, a szolgáltató által negyedévente kiállított és postázott számla alapján.

A kijelölt szolgáltatóval történő megállapodás megkötését követően, várhatóan 2016.
január második hetében, lakossági fórumon is szeretnénk
a lakosságot tájékoztatni a
hulladékszállítás rendjéről, a
lakossági tennivalókról, a DAREH önkormányzati társulás
által tervezett, második félévtől várható változásokról. A
lakossági fórumról külön értesítést küldünk minden lakóházba.
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Rajzpályázat a kreativitásért: A cinege cipője

November végén hirdették
ki a Kunágotai Művelődési
Ház nagytermében „A cinege cipője” című rajzpályázat
eredményét, ahol különböző
korkategóriákban lehetett
pályázni.
A versenyzőket a rajzokból
elkészült kiállítás, sütemény,
üdítőital várta, ezt követően
az eredményhirdetés. Nagy
örömmel fogadta a zsűri
(Gyöngyösiné Bálint Anna,
Kiss Csabáné, Csiffáry Zsuzsanna) a jobbnál-jobb munkákat. Közel 70 pályamű érkezett be, elbírálásuk igen nehéz
feladatnak ígérkezett.
Tizenkét díjazott vehette át
a jutalmat – Császár Emese,
Csatlós Orsolya, Halász Márta, Csávás Bettina, Csécsei
Noémi, Buza Viktoria, Kovács
Miklós, Bula Dóra, Nyegota
Kevin, Kovács Norbert József,
Korom Liliána, Fábián Júlia, s
meg kell említeni néhány kiemelkedő munka tulajdonosát
is: ők Jámbor Csenge, Mezei
Adrienn, Nagy Anita, Tanner
Máté, Kiss Adrienn, Mucsi
Tamás.
Az irodalom és a képzőművészet rokonításán kívül az
volt a célom a pályázattal,
hogy felkeltsem, felébresszem
a kreativitást és az érdeklődést
a diákokban. A tapasztalataim
alapján kijelenthetem, hogy

hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a kreativitásra, mint
valami különleges képességre,
amelyre egyes kivételes adottságú emberek képesek, mások
pedig nem. Pedig a kreativitás
korántsem azonos a művészi
hajlammal. Sőt! Sok szakértő
több szempontból bizonyította már, hogy mindannyian
kreatívak lehetnénk, csak elfelejtjük kihasználni ezt a képességünket, ami egyébként bár-

mely életkorban felébreszthető.
Ez pedig nem csupán az alkotóművészet vagy a kreatívnak
tartott szakmák területén alkalmazható sikerrel, hanem
saját szokásainkban is. Mindennapjainkat teszi élhetőbbé,
színesebbé. A kreatív ember –
legyen az orvos, direktor, mezőgazdász, tanár, diák, szerényebb jövedelemmel bíró
személy stb. – mindig abból
próbál meg dolgozni, ami ép-

pen a rendelkezésére áll. Éppen ezért kihívás, hiszen nem
mindenki teheti meg azt, hogy
a legjobb alapanyagból dolgozzon. Ilyen esetben jön számításba a gondolat, a tárgyi
alkalmazás. Az alkotó mit szeretne kifejezni, milyen anyagokat párosít, és hogyan rendezi el azt esztétikai és
kompozíciói
szempontok
alapján? Tehát nem mindig az
alapanyag számít! Sokkal fontosabb a személy gondolatvilága, s annak formai megvalósítása. A cinege cipője
rajzpályázat tehát arra hivatott
ebben a versenyben, hogy felhívja a figyelmet a cinegével
való azonosulásra, valódi mondanivalójának
megértésére.
Alázatosan tiltakoznék az ellen a felvetés ellen, hogy „rajzolgatni, alkotgatni nagyon
egyszerű, és azok művelik,
akik ráérnek”. Abszolút téves
kijelentés ez, s a pályázat résztvevői be is bizonyították munkáikkal, amik egyéni gondolkodásukról, környezeti behatásokról tanúskodnak. A rajzok, festmények érzékenységről, sokrétűségről, empátiáról,
szociális nyomásról, társadalmi nehézségek elleni küzdelemről tesznek tanúbizonyságot. Hogy manapság valaki
képes megfogni ecsetet, ceruzát, tollat, elismerést érdemel. További célkitűzés, hogy
nemcsak diákok, hanem felnőtt alkotók számára is versenypálya nőhesse ki magát.
Köszönet a rajzpályázat ös�szes résztvevőjének, akiket további alkotómunkára buzdítanék! Külön köszönet a
rajzpályázat
támogatóinak,
akik anyagi,- és vagy tárgyi
adománnyal támogatták a pályázatot: Kunágota Község
Önkormányzata, Sláger ABC,
Pálma Cukrászda, Gergely Józsefné, Gózon Mihályné, Puskásné Gózon Erzsébet, Dr.
Csiffáry Lajosné.
Csiffáry Zsuzsanna, a verseny
meghirdetője
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Decemberi történetek Kunágota múltjából

Kunágotai téli képek az 1930-as évekből

» 1868. december 9-én elöljáró választás van a faluban. A
régi bíró csak egy szavazatot
kap, helyébe Marsi János kerül
a bírói székbe. (28 választásra
jogosult van a faluban.)
» 1870 decemberében a jószágigazgatóság a telepes községek évközi értekezletét Kunágotán tartja, s az ezen
alkalomra érkezett más községek elöljáróit a vendéglőben
frissítővel látták el. A község
életében ez példátlan volt ez
idáig, hogy ilyesmire közpénzt
áldozzanak. A kocsmáros követelését a község a pusztabéri
pénztárból kifizette. Ugyancsak kifizetésre került neki az a
6 forint 32 krajcár, amit még
1865-ben a Páger Mátyástól a
község számára megvett szárazmalom adásvételi áldomására ittak az alkukötők.
» 1871. A bíró fizetése évi 24
forint, a törvénybíróé 12 forint, az adószedőé 12 forint, az
esküdté 10 forint, a közgyámé
16 forint, az utcakapitányé 3
forint, a kisbíróé 5 forint.
» 1875 decemberében Horváth József lett a falu bírója.
Négy évvel később tisztségéről
lemondott. A szokásos éves
választáson Olasz Andrást
nyerte el a bírói tisztséget, aki

13 éven keresztül irányította a
települést. 1887-ben mondott
le. Ekkor Kisházi József vette

legközelebb 1889-ben találkozunk a gyógyszertárral, melynek a vezetője Fejes Lajos, aki

hivatalánál fogva az elöljáróság tagja. Az említett iratban
éppen azon háborog, hogy a
neki kiküldött közgyűlési
meghívón a neve mellé az őt
megillető „Úr” szót Szarka
Samu jegyző lehagyta.
» 1895. december 9-én meghalt Berecki Máté. Az anyakönyvi bejegyzés szerint a 72
éves pomológus halálát tüdőlob okozta. Temetésére december 11-én került sor. A
szertartást Gyenes Barnabás
lelkész végezte.
» 1923. Ebben az évben a
közmunkák bérét búzában fizetik ki. A Horthy-akció az
aratás és cséplés nélkül maradt
földmunkások téli kenyérrel
való ellátását volt hivatott segíteni.
Gábor László

át a bírói pálcát, aki az 1898ban bekövetkezett haláláig
első embere volt Kunágotának.
Az új bíró Angyal József lett,
de őt egy év elteltével leváltották.
» 1887 decemberében a községet megkeresi Sütő Lajos
barkaszói lakos okleveles
gyógyszerész gyógyszertáralapítás érdekében. A benyújtott kérelemnek hamar híre
megy és Sütő Lajos mellett a
létesítendő állomásra jelentkezik még Kiss Ferenc és Cseresnyés Antal makói gyógyszerész is. A községi iratokban
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