
Nőnapi köszöntő
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, 
minden feltétel nélkül fogadják magukba a 

dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át 
azokat.” (Richard Wagner)

Minden kunágotai lánynak, asszonynak 
boldog nőnapot kívánok a képviselő-testület, 

valamint az önkormányzat férfi dolgozói 
nevében! – Süli Ernő polgármester

Közel ötszáz család 
kapott tűzifát

Farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…

Szociális célú tűzifa vásár-
lására, a Belügyminisztérium 
döntése alapján, 293 erdei 
köbméter lágylombú tűzifa 
megvásárlásához kapott tá-
mogatást Kunágota Község 
Önkormányzata. 

A DALERD Gyulai Er-
dőgazdasága a tűzifa telepü-
lésünkre történő kiszállítását 
2015. január első napjaiban 
kezdte meg. A tűzifa Ku-
nágotára történő szállítása 
1.488.440 forintba került, me-
lyet az önkormányzatnak kel-
lett fizetnie.

Az önkormányzat ezt kö-
vetően kezdhette meg a ház-
tartásonként 5 mázsa szociális 
célú tűzifa kiszállítását azon 
rászorulók részére, akik az in-
gatlanuk fűtését fatüzeléssel 
oldják meg és aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadé-
kára, lakásfenntartási támo-
gatásra jogosultak, illetve az 
1997. évi XXXI. tv. szerint 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelnek. Egy 

háztartás csak egyféle jogcí-
men részesülhetett tűzifa tá-
mogatásban.

Ezen rászorulók, összesen 
429 háztartás, kapta meg a 
szociális tűzifajuttatást 2015. 
január 28. napjáig. 

A maradvány szétosztásá-
ról Kunágota Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
2015. január 28-i ülésén dön-
tött.

Azokat a háztartásokat tá-
mogatták, amelyek az első 
körben nem részesültek szo-
ciális tűzifa támogatásban és 
az ottlakók 85 évesek, vagy 
annál idősebbek, illetve azt a 
9 háztartást is segítették, ahol 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
gyermekek élnek. Így továb-
bi 47 háztartás részesült még 
szociális tűzifa támogatásban. 

A fentiek szerint a 293 erdei 
köbméter lágylombú tűzifa ki-
osztása, összesen 476 háztartás 
részére, 2015. február 15. nap-
jáig megtörtént.

A farsang vízkereszttől a 
nagyböjt kezdetéig tartó idő-
szak elnevezése, amelyet ha-
gyományosan a vidám lako-
mák, bálok, népünnepélyek 
jellemeznek. Nincs ez másként 
óvodánkban sem.

Nagy izgalommal készül 
mindenki erre a napra. 

Ebben az évben február 13-
án (pénteken) rendeztük meg 
mindkét óvodánkban a farsan-
gi mulatságot.

A napunkat megkoronázta 
Kepenyes Pál, a Gyulai Alap-
fokú Közoktatási Intézmény 

tanára, „ezerféle” hangszeres 
műsora, mely jól illeszkedett 
a hangulathoz. A műsort kö-
vetően minden csoport előad-
ta a farsangi műsorát, majd a 
szőnyeg körül sétálva egyen-
ként bemutatták a gyerekek a 
jelmezüket. Voltak tündérek, 
pillangók, harcosok, pókem-
berek, cicusok és még sokfélé-
re „elvarázsolt” gyermek.

Már más nem is hiányzott a 
napból, mint egy jó kis tánc-
mulatság. Felnőttek és gyere-
kek együtt mulattunk.

Kissné Nagy Éva óvodavezető

Ki mit tud? – Almáskamaráson

Felhívás!

Almáskamaráson a 10. német 
nemzetiségi Ki mit tud? rendez-
vényén ismét szép számmal ver-
sengtek tanulóink.

Kiemelkedő produkciót nyúj-
tottak: 

• Nyegota Evelin vers és próza 
kategóriában (német mese: In 

Rech der Buchstaben; Eötvös Jó-
zsef: Megfagyott gyermek című 
verse) arany minősítést

• néptáncosaink (cigány tánc-
cal) arany minősítést

• Mohácsi Annabella énekkel 
(Janicsák Veca: Most múlik pon-
tosan) bronz minősítést kapott.

A Mutasd Magad Dél-Békés! 
című amatőr művészeti rendez-
vénysorozat egyik mikrotérségi 
válogatójára a kunágotai művelő-
dési házban kerül sor.

A rendezvény ideje: 2015. ápri-
lis 4., 13 óra.

Az intézmény korhatár nélkül 
várja mindazon egyének és cso-

portok jelentkezését, akik vala-
milyen művészeti ágban vállalják 
a nyilvános szereplést (vers-pró-
za, színjátszás, ének-zene, tánc, 
egyéb).

Jelentkezési határidő: 2015. 
március 27.

Jelentkezési lap és további fel-
világosítás a művelődési házban 
kapható.
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asztalosműhely, épület felújítások, járdalap  
gyártás, papírbrikett készítés, gyümölcsös

KÖZFOGLALKOZTATÁS

A közfoglalkoztatás új ele-
mekkel bővül településünkön. 
A munkaügyi központ támo-
gatásával összesen mintegy 
217 fő közfoglalkoztatottnak 
tudunk munkát biztosítani.

Betonelem-gyártó üzemet 
tervezünk

A helyi kül- és belterületi 
utak, gyalogjárdák fenntartása 
a helyi önkormányzat feladata. 
A Kunágota közigazgatási te-
rületén található gyalogos-út-
hálózat felújításra szorul. A 
térburkolat-javítási munkála-
tok egy részét a korábbi évek-
ben már elvégeztük. A munkát 
tovább folytatnánk, az ehhez 
szükséges járdalapok előállítá-
sát a közfoglalkoztatás kerete-
in belül valósítanánk meg.

A gyümölcsösként haszno-

sítandó terület körbekerítése is 
szükségessé válik. A kerítéshez 
szükséges oszlopok szintén a 
betonelem-gyártó üzemben 
készülnének. A betonelemek 
előállítása a gépek, az anyagok 
beszerzésével megvalósítható. 
A munkaerő bértámogatása, 
az anyagköltségek, gépek be-
szerzésének támogatása je-
lentős megtakarítást jelent a 
községnek.

Több épületünk felújításra 
szorul

Az önkormányzati tulajdo-
nú, a Községházával szomszé-
dos 130 négyzetméteres épület 
felújítását követően, a helyiség 
adottságait kihasználva lehe-
tőség nyílik a napi eligazítások 
fedett helyen történő lebonyo-
lítására.

Az önkormányzati intéz-
ményeink befogadóképessé-
ge korlátozott, illetve eredeti 
funkciójuk szerinti közműve-
lődési tevékenység biztosítá-
sa miatt a tartós használatra 
átengedett terület nagysága 
korlátozódik. A felújított épü-
let a téli időszakban várhatóan 
induló helyi képzések megtar-
tására oktatóteremnek beren-
dezve igénybe vehető lesz.

Az önkormányzat udvarán 
található önkormányzati for-
rásból kialakított műhely is 
felújítást igényel.

Asztalosműhely 

Az asztalosműhely kiala-
kítását a már fent említett 
munkálatok indokolják. Utcai 
bútorokat, szerszámnyeleket, 
buszmegállókat is készítené-

nek. A műhely feladata lesz a 
„Bereczki gyümölcsös” keríté-
sének elkészítése is.

A terveink megvalósításá-
hoz szakmai eszközök be-
szerzése szükséges: gyalugép, 
marógép, körfűrész, hosszlyuk 
fúró egység, szalagfűrész, fú-
ró-vésőgép, csiszológép, elekt-
romos fűrész és a tartozékok. 
Az eszközök mellett 80-85 
köbméter faanyagot is vásáro-
lunk.

Bereczki gyümölcsös

A Bereczki gyümölcsös ki-
alakítása lehetőséget bizto-
sít arra, hogy emlékezzünk 
mindazokra, akik formálták 
falunkat. Bereczki Máté gyü-
mölcsnemesítő Kunágotán a 
német, francia, belga, holland 
szakemberektől hozatott gyü-

Tájékoztató szociális ellátások 
változásáról
Aktív korúak ellátását érintő változásokMezőkovácsházai Járási Hivatala

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 169.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy 2015. március 1-től az aktív 
korúak ellátásával kapcsolatos 
ügyintézés, az önkormányzatoktól 
a járási hivatalok hatáskörébe ke-
rül át.
Az aktív korúak ellátásával kapcso-
latos kérelmek és dokumentumok 
2015. március 1. után benyújtha-
tóak az alábbi helyeken:

» Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltségén
Mezőkovácsháza
Alkotmány u. 42, Tel.:68/381-798

» Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Medgyesegyházi Kirendeltségén
Medgyesegyháza
Kossuth tér 22/A, Tel.:68/400-516

» Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Battonyai Kirendeltségén 
Battonya
Fő u. 79-81., Tel.: 68/457-040

» Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltségén
Mezőhegyes
Kozma Ferenc utca 11.,
Tel.:68/468-826

» Mezőkovácsházai Járási Hiva-
talnál
Mezőkovácsháza
Árpád utca 169., Tel.:68/451-043

és valamennyi települési ügysegé-
di irodában, a megszokott ügyfél-
fogadási időben.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jo-
gosultság feltételei a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás és az 
egészségkárosodottak rendszeres 
szociális segélye esetében válto-
zatlanok.

Az öt éven belül nyugdíjkorhatárt 
betöltők esetében, valamint a he-
lyi önkormányzati rendelet alap-
ján folyósított rendszeres szociális 
segélyek folyósítása 2015. február 
28. napjával megszűnik. Az érin-
tettek számára a Munkaügyi Kiren-
deltséggel történő együttműködés 
és egyéb jogosultsági feltételek 
fennállása esetén foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, legalább 
50% egészségkárosodás esetében 
rendszeres szociális segély állapít-
ható meg.
Béni Attila hivatalvezető
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Fácántelepet is létesít az önkormányzat

mölcsfákból alakította ki az 
akkori Magyarország egyetlen 
hiteles fajtagyűjteményét. 

Tevékenységének és min-
tagyümölcsösének híre volt 
egész Európában, de még a 
tengerentúlon is. Rendszere-
sen publikált hazai és külföldi 
szaklapokban. Harminchá-
rom éven keresztül, haláláig 
gondozta gyümölcsöskertjét, 
nemesítette fáit. Őt tekintik 
a hazai gyümölcsészet atyjá-
nak. A kunágotai temetőben 
nyugszik. A község kegyelettel 
ápolja Bereczki Máté emlékét.

A gyümölcsös önkormány-
zati tulajdonú 2660 négy-
zetméteres, a Bereczki park 
melletti,  könyvtár mögötti 
önkormányzati területen ke-
rülne telepítésre, 60 darab 
gyümölcsfa felhasználásával. 
A gyümölcsfák között térkő-
vel kirakott ösvényen járhatjuk 
majd be a gyümölcsöst. Szük-
séges annak elkerítése, mely-
nek egy része fából készülne, 
díszkapuval. A fából készült 
kerítésrészre a könyvéből rövid 
részletek felvésésével, felégeté-
sével tennénk azt színesebbé, 
formálnánk azt Bereczki fallá. 

A Helytörténeti Gyűjtemény 
udvarát átalakítjuk

Miután a kunágotai helytör-
ténetei gyűjtemény az egykori 
kántorlakásban került elhelye-

zésre, komplex közművelődési 
egység jött létre. A külsőleg 
is megújult művelődési ház 
szerves egységet alkot a gyűj-
teménnyel. A fejlesztési folya-
mat következő, elengedhetet-
len része az udvar közösségi 
térré történő átalakítása.

Az udvaron szeretnénk 
helyben készített fa udvari 
bútorokat elhelyezni, amelyek 
a látogatók kényelmét szolgál-
ják. Az udvar jelenleg szilárd 
burkolat nélküli, ezért össze-
kötő járdákra és térburkolásra 
lenne szükség. A modern kö-
zösségi teret hangulatossá ten-
né egy kültéri kemence, vagy 
egy szalonnasütő-hely. 

Ez a terület a legalkalma-
sabb a régi malomköveink 
elhelyezésére is. Ehhez egy 
kerítéssel körbevett mini kőtár 
kialakítása lenne célszerű. 

A kültéri foglalkozásokhoz 
fedett térre is szükség volna. 
Ez egy pergola rendszerű, a 
stílusában a pajtához hasonló 
építmény, amely a kreatív fog-
lalkozásoknak és a szabadidős 
tevékenységeknek egyaránt 
helyet ad.

Papírbrikett-gyártás

A papírbrikett-gyártással 
olcsó, tiszta és környezetba-
rát tüzelőanyagot állíthatunk 
elő. A brikettgyártás folya-
mata különböző szakaszokra 
bontható. A kemény, kiszáradt 
papírbrikett tüzelőanyagként 
szolgál, csökkentve a fűtési 
költségeket.

A papírhulladékot a lakos-
ságtól szereznénk be. Havi 
rendszerességgel szerveznénk 
papírgyűjtő, lomtalanító na-
pot, mely során a kihelyezett 

papírhulladékot az önkor-
mányzat begyűjti. 

A tervek megvalósítása

Az első ütemben a betone-
lem-gyártó üzem, az épület-
felújítás, az asztalosműhely 
és a Bereczki gyümölcsös ki-
alakítása valósul meg, 2015. 
március 2. és 2016. február 29. 
között. A szükséges létszám 
összesen ehhez 75 fő, akik kö-
zül kőműves, asztalos, hegsztő 
és gépkocsivezető is lesz.

A hegesztő munkakör-
ben foglalkoztatottak a fű-
tési rendszer kialakításában, 
a rázóasztal összeállításában 
vesznek majd részt. Az anyag-
mozgatáshoz elengedhetetlen 
a gépkocsivezető.

A program során beszerzés-
re kerülne 25 darab munka-
ruha és ugyanennyi munka-
védelmi cipő. A négy projekt 
tervezett közvetlen költsége 
17.257.965 forint, a bérköltség 
84.221.796 Ft. 

A Helytörténeti Gyűjte-
mény udvari részének kialakí-
tása és a papírbrikett-gyártás 
2015. május 1-je 2016. febru-
ár 29. között valósul meg. A 
szükséges létszám ehhez 43 fő 
álláskereső lesz. 

A két projekt tervezett köz-
vetlen költsége 2.359.180 fo-
rint, a bérköltség 38.901.810 
forint.

A település kedvező termé-
szeti, mezőgazdasági adottsá-
gokkal rendelkezik, ezért ezt 
kihasználva az önkormányzat 
tulajdonában lévő területek 
bizonyos részét művelés alá 
kívánjuk vonni. A gazdálkodás 
során nem csak a saját előállí-
tás a célunk, hanem az is, hogy 
a háztáji termelés újra széles 
körben folytatott tevékenység 
legyen a kunágotai lakosság 
körében.

Kunágota Község Önkor-
mányzata a mezőgazdasági 
programelem keretein be-

lül szántóföldi zöldség-gyü-
mölcstermesztést, konyhakerti 
kultúrák termesztését, szán-
tóföldi növénytermesztést, 
állattartást és vadtartást kíván 
folytatni önkormányzati tulaj-
donú 10,8713 hektár nagysá-
gú területén. A mezőgazdasági 
tevékenységet külterületen 7,3 
hektáron, belterületen 2,0143 
hektáron végzi majd.

A területek és a kultúrák 
megválasztását elsősorban a 
napközi konyha igényeinek 
megfelelően alakítjuk ki, a ter-
melés elsősorban saját felhasz-

nálásra történik. Kertésze-
tünkben például görögdinnyét, 
sárgarépát, petrezselymet, 
zöldbabot, szárazbabot, cék-
lát, borsót, fokhagymát ter-
melünk. Felállítunk három 
fóliasátrat. A külterületi 7,357 
hektáron görögdinnyét, cirkot 
termesztünk.

A megtermelt és fel nem 
használt zöldségeket, gyümöl-
csöket, ipari növényeket a sza-
badpiacon értékesítjük.

Az önkormányzati tulajdo-
nú 1,5 hektár területen volier 
kiépítését tervezzük, ahol fá-

cánt nevelünk. A madarak hú-
sát felhasználjuk a helyi nap-
közi konyhán. 

A program keretében 40 
rackajuh vásárlását tervezzük. 

A termelési tevékenységek 
zökkenőmentes elvégzéséhez 
99 fő álláskereső bevonására 
lesz szükség.

A program bérköltsége 
109.038.528 Ft, közvetlen 
költségtámogatás 18.753.968 
Ft, önkormányzati sajáterő 
3.037.614 Ft.

A program összköltsége: 
21.807.067 forint.

Illusztráció
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1874 február első hetében a 
községi elöljáróság borjúpász-
tornak felfogadta Bali György 
helybeli lakost. Fizetése min-
den borjú után: 1 egész ke-
nyér,1/2 tábla szalonna, fertály 
ittce só,egy ittce főzelék,1 por-
ció búza és 10 forint.

1893. február 8-án 68 éves 
korában meghalt a két temp-
lomot felépítő Bodnár End-
re. A köznép által csak Bandi 
papként ismert Bodnár, refor-
mátus lelkészként halt meg, de 

temetésén a környékbeli ösz-
szes felekezetű pap és lelkész 
megjelent. Egyszerű fejfáját 

1905-ben, a falu közadakozá-
sának köszönhetően, márvány 
síremlékre cserélték. A községi 
pénztárból 56 aranykoronát fi-
zettek ki e nemes célra.

1881: A kupapusztai Ja-
kabffy urak szélmalmánál az 
Arad és Battonya felé vezető 
úton a vízállás olyan magas, 
hogy ott a közlekedés lehe-
tetlen (az említett szélmalom 
a falu határában a Dombegy-
házra vezető út és a „nagy csa-
torna” kereszteződésénél lévő 
kettős kanyar mellett volt a 
jobb oldalon).

1882: Elkészül a községi 
jégverem ifjú Tóth Mátyás vál-
lalkozó mester által 170 forint 
25 fillér áron. A község átvételi 
bizottságot meneszt, melynek 
tagjai: Silló Mihály, Soós Já-
nos, Piros Gergely, Kisházi Jó-
zsef és Zsámboki János. Meg-
állapítják, hogy a tetőzet fája 
kissé gyenge, valamint a tetőn 
lévő nád nem elég vastag. Ezen 
hiányosságok miatt 5 forint 
a bérből levonandó, s kéretik, 
hogy a tetőzetet zsuppal, vagy 
náddal még egy sorral, vonja 
be, s szegje el (a jégverem a 
községi kocsma udvarán volt 

és az abban tárolt jeget főként 
orvoslási célra használták).

1883: A tanköteles gyerme-
kek száma a községben 405, a 
kupai részen 381 gyerek.

1899: A falu bírója Jenák 
Mihály.

1900 februárjában Nép-
könyvtár nyílt a községháza 
nagytermének egyik sarkában. 
Az ingyenesen kölcsönözhető 
könyveket minden vasárnap 
8-12 óra között a törvénybí-
ró adta ki és vételezte vissza. 
Minden megbízható, jóravaló 
lakos kölcsönözhetett egy-egy 
könyvet. Vidéki lakos is élhe-
tett ezzel a lehetőséggel, felté-
ve, ha két kunágotai lakos jót 
állt mellette. A könyvek meg-
rongálásáért 1 korona bünte-
tést kellett fizetni. A korábbi 
könyvtári kezdeményezéseket 
az elöljáróság elvetette azzal 
az indoklással, hogy „az áldást 
nem a könyvekből, hanem 
fentről kell várni”.

1909: Főszolgabírói rende-
let alapján epreskertet kell a 
községnek létrehozni, mégpe-
dig a dombiratosi út oldalán a 
szőlőktől a falu felé eső részen. 
Az epreskert igen rövid életűre 

sikeredett, mert 1913-ban fel-
számolják és a helyét fűmaggal 
vetik be.

1911 február elején a község 
új bírót választ Csomós Lajos 
személyében. A törvénybíró 
Urbán János, a pénztárnok 
Nagy Bálint, az adószedő 
Mahler János, a pusztagazda 
pedig Balázs Tamás lett. Az 
óvónő Szarka Ida, aki 900 
korona fizetésért látja el ezt a 
feladatot.

1913: A faluban 8 kocsma 
működik.

1916: A vak katonák részére 
alapított segélyalapba 20 koro-
nát ad a község.

1918: A faluban rekviráló 
katonák állomásoznak. A ka-
tonákat eltartó házaknak sze-
mélyenként és naponként 10 
koronát fizet a község.

1923 februárjában épül a 
Rákóczi utca „macskakövezé-
se”. A fogatosok lovas kocsi-
val szállítják a homokot és a 
köveket a magyarbánhegyesi 
vasútállomásról. A homok fu-
vardíja 3000 korona köbméte-
renként.

1927 februárjában Kunágo-
ta lakossága 6229 fő.

Februári történetek Kunágota múltjából

Szép Magyar Beszéd

Bodnár Endre református lelkész

Mezőhegyesen a Szép Ma-
gyar Beszéd Verseny Területi 
fordulóján Nyegota Evelin 6. b 

osztályos tanulónk I. helyezést 
ért el Boldizsár Ildikó: Lázár 
Ervin öröksége című művével.

Iskolánkat 4 tanuló (Far-
kas Viktória 8. b, Halász 
Márta 8. a, Kardos Attila 
8. a, Tomori Hunor 8. b) 
képviselte az ORFK-OBB 
2015-re meghirdetett 
Kerékpáros Iskola Kupa 
(KIK) városi döntőjén 
Mezőhegyesen. Verseny-
zőink KRESZ elmélet 
és ügyességi verseny-
számban mérték össze 
tudásukat, mely vég-
eredményeként a közép-
mezőnyben végeztek.

Kerékpáros iskola kupa
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