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Matil’ néni 103 éves

Településünk legidősebb
polgára, Varga Jánosné, leánykori nevén Piros Matild
1912. március 11-én született.
Szülei, Piros György és Balázs Julianna házasságának
gyümölcseként látta meg a világot 103 évvel ezelőtt. Matild
néni, akit a faluban mindenki
Matil’ néninek hív, nyolcvanegy évvel ezelőtt, 1934-ben
kötött házasságot Varga Jánossal. A házaspár földműveléssel foglalkozott, majd János
bácsi az ötvenes évektől kezdve Budapestre járt el dolgozni.
Matild néninek munkaviszonya nem volt, a gazdaságot
és a háztartást vezette, s köz-

ben nevelte a gyermekeiket.
Matild néni 1934. november
18-án ikerleányokat szült:
Borbálát és Erzsébetet. János
1937-ben, Magdolna 1949ben, Lajos 1955-ben született.
Az öt gyermek közül ma már
csak Borbála és Magdolna él.
A gyerekek kilenc unokával
örvendeztették meg szüleiket.
Matild néninek 17 dédunokája is van.
János bácsi 1992-ben hunyt
el. Matild néni 17 éven keresztül a helyi római katolikus
egyházközséget is segítette
munkájával: az egyházi adót
szedte és a sírhelyváltással
kapcsolatos ügyeket intézte.
Rendszeresen járt templomba,
minden misén jelen volt. Idős

kora miatt az utóbbi tíz évben
már nem tud részt venni az
egyházi alkalmakon.
Az utóbbi néhány évben
Matild néni egyik lányával,
Boriskával él. A több mint egy
évszázad az idős asszony testét kissé megfárasztotta, ám
szellemileg ma is friss. Az önkormányzat részéről Süli Ernő
polgármester (képünkön) és
Boldog Zoltánné jegyző köszöntötték virágcsokorral, köszöntőlappal, ajándékcsomaggal a falu legidősebb lakóját.
Matild nénit családtagjai is
rendszeresen látogatják, s felköszöntötték a 103. születésnapon is.
Isten éltesse jó egészségben
Matild nénit!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván településünk minden lakójának
Süli Ernő polgármester és Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

III. évfolyam, 3. szám

Iskolai
beíratás
A nemzeti köznevelésről szóló
törvény értelmében Magyarországon minden gyermek köteles
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, a tankötelezettséget teljesíteni.
A tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles a megjelölt
időpontban beíratni, a lakóhelye
szerint illetékes, vagy a választott
iskola első évfolyamára.
» A 2015–2016-os tanévre a beiratkozás időpontja:
•
2015. április 16. (csütörtök)
9–19 óráig
• 2015. április 17. (péntek) 8–18
óráig.
» A gyermek beíratásához szükséges dokumentumok:
•
a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
• az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás

Végéhez ért
a projekt
A Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola volt a helyszíne az „Adj
teret, nyiss utat! – Szociális
kompetenciákkal a hátrányok
ellen” TÁMOP -3.3.14.A12/1-2013-0055 című projektzáró rendezvényének, melyen iskolánkat – a Bereczki
Máté Általános Iskolát – a
projektben szereplő diákjaink,
pedagógusaink, az iskola intézményvezetője és Kunágota
polgármestere képviselte.
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Tavaszi készülődés az óvodában

A Kunágotai Óvoda Árpád utcai óvodájába járó
nagy-középső csoportosok

tematikus, egymásra épülő
tavaszi készülődéséből szeretnék ízelítőt adni röviden.
Magvakkal kísérleteztek a
gyerekek Bojtosné Seres Ilona
óvodapedagógus vezetésével:
hideg, világos helyre / hideg,
sötét helyre / meleg világos
helyre / meleg, sötét helyre
helyezték el a kis edényekbe,
virágföldbe elvetett magvakat.
A kísérlet célja, hogy a gyermekek megtapasztalják, mi
történik a magvakkal, ha valamely lételem hiányzik.
Néhány nap múlva pedig
minden gyermek egy-egy kis
átlátszó edénykébe vetett magának búzát. Azt napokon ke-

Drogprevenció
„Adj teret, nyiss utat! –
Szociális
kompetenciákkal
a hátrányok ellen” TÁMOP
-3.3.14.A-12/1-2013-0055
projekt keretein belül a 7. és a
8. évfolyamos tanulóink interaktív órán vettek részt, mely-

resztül a tanultaknak megfelelően gondozták, és figyelték,
mi történik a búzaszemekkel.
Végül a kizöldült eredményt
nagy örömmel vitték haza.
Mind e közben vizuális, kreatív képességeiket fejlesztvén a
magok nem mindennapi felhasználásával, a dekorációs lehetőséggel is megismerkedtek.
Tetszés szerinti formákat alakítva falra akasztható képeket
készítettek nagyon ügyesen.
*****
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése sze-

rint a gyermeknek abban az
évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie.
Az óvodai beíratás április
1-jétől 11-ig tart. Mindenki a
körzetének megfelelő óvodában legyen szíves gyermekét
beíratni.
Hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
és ha van, a gyermekvédelmi
támogatást igazoló dokumentumot.
Kissné Nagy Éva

Egyre virágosabb

nek egyik témája a drog-prevenció, a másik témája a
társadalmi elfogadottság volt.
A rendhagyó óra résztvevői
rövidfilmeket néztek, beszélgettek és játékos formában
bővítették ismereteiket.

fotók: Páli József

Településünk egyre virágosabb.
A tavasz jegyében közterületeinken a közfoglalkoztatási
programok keretében fa- és
virágültetést kezdtünk. Az
időjárás függvényében szeretnénk folytatni. Reméljük,

a kiültetett növények megmaradnak és mindenki örömére
szolgálnak. Köszönjük az eddigi lakossági felajánlásokat!
Szívesen fogadjuk a kiültethető dísznövények, virágok
felajánlását a tavaszi és az őszi
időszakban ismét.
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Díszpolgárától búcsúzik a község
Kunágota Község Képviselő-testülete 2000-ben
megalkotott rendelete alapján első ízben a millennium
évében adományozott díszpolgári címet.
Balázs Istvánné, született
Miklós Piroskának, a Kunágota gazdasági életében és a
közösségért végzett munkája elismeréséül díszpolgári
címet adományozott a testület 2002-ben.
Balázs Istvánné Miklós
Piroska Kunágotán született, 1920. december 24-én.
Születésétől fogva Kuná-

Futóverseny

gotán élt. Férjével, Balázs
Istvánnal szeretetben és
egyetértésben nevelték gyermekeiket és gazdálkodtak a
családi örökségként rendelkezésükre álló földön.
1951 tavaszán 21 fővel
alakították meg helyben a
Bercsényi Termelőszövetkezetet.
Balázs Istvánné 27 évig
dolgozott a Bercsényi Tszben könyvelőként. Az elemi
iskolai ismereteket ki kellett
egészíteni, könyvelői képesítést szerzett, tanfolyamokon
képezte magát. Könyvelők
sorát tanította be, minde-

mellett társadalmi tevékenységeket vállalt a községben.
Nyugdíjba vonulása után
elővette a szívének oly kedves kézimunkát. Több kiállításra való csodálatos
hímzéseit a nagyközönség
is megismerte a falunapi kiállítások során.
Családja kitartó gondoskodásának és gondozásának
köszönhetően élete végéig
otthonában maradhatott. Itt
érte a halál 2015. március
25-én. Temetésére március
27-én került sor.
Nyugodjon békében!
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Bepillanthattak
az iskola életébe

A Bereczki Máté Általános
Iskola nyílt napokon biztosította a szülők és érdeklődők
részére az iskola életébe, a tanórák munkájába való bepillantás lehetőségét.
Mind alsó, mind felső tagozaton jól szervezett, színvonalas órákat láthattak a szép
számban megjelent hozzátartozók.

Az 1848-as hősökre emlékeztek

Csordás Viktória 3. b osztályos
tanuló II. helyezést ért el Mezőhegyesen, a területi futóversenyen, így ő képviselte iskolánkat
Orosházán a megyei döntőn,
ahol a középmezőnyben végzett.

A dzsungel
könyve
A Bereczki Máté Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak
egy része (mintegy 60 fő) megtekintette Békéscsabán a Jókai
színházban Dés László-Geszti
Péter-Békés Pál: A dzsungel
könyve című előadást. Tanulóink a Megyei mesebérlet utolsó
előadására ingyen utazhattak
el, s természetesen a belépés is
ingyenes volt az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) támogatásának köszönhetően.

Gyermekszemmel
a közlekedésről
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztálya által meghirdetett
„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” rajzpályázat különdíját Halász Márta 8. a osztályos tanulónk kapta kifejező
alkotásáért.

A Bereczki Máté Általános
Iskola aulájában méltóképpen
emlékezett meg iskolánk az
önkormányzattal közös szervezésben az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
A 4. évfolyamos tanulók
Móra Ferenc: A furulya című

művét adták elő, néptánccal
színesítve.
A 7. évfolyamosok verssel
(Petőfi Sándor: Nemzeti dal,
Ismét magyar lett a magyar;
Wass Albert: Emlékezés egy
régi márciusra…), prózával,
néptánccal és énekkel (Bódi

László: Erdő közepében, Varga Miklós: Európa) adóztak
elődeink emléke előtt.
Az ünnepi műsort követően,
az önkormányzat épületénél,
koszorúzással zárult az általános iskola és az önkormányzat
közös megemlékezése.
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Márciusi történetek Kunágota múltjából
1867: A faluba érkezik, s
több napig itt tartózkodik
a dohány ültetésre engedélyezett földterületek megvizsgálására kiküldött 3 tagú
pénzügyőr bizottság, kik a jól
végzett, fáradtságos munkájukért jutalomban részesülnek.
1868 márciusában megkezdődik a templom építéséhez
szükséges téglák égetése. Bevezetésre kerül a kisbírói állás.
Az eredeti elgondolás szerinti
egy fő 18 év körüli személy
helyett, alkalmasabbnak látszik két fiatalabb korú gyerök
alkalmazása, ezért Alattyáni
Pál és Pabtrán Pál megválasztatik egyenként 4 forint fizetésért.
A község fogatosa Páger János kunágotai lakos.
1871: Tekintetes Szilágyi
Gyula földbirtokos 1000 darab téglát vásárol a templomépítésnél kimaradt téglákból
16 forintért (ebből építi meg
a temetőben lévő két sírboltot,
melynek márványtábláján a
család oroszlános címere van).
1872: A képviselők számát
28-ra emeli egy főszolgabírósági határozat. A jegyző fizetése évi 400 forint, 16 köböl
tiszta búza, 16 köböl árpa, 3

Az Urbán tanyai állami iskola

öl tűzifa, 4 öl fűtőszalma, 2 db
fias tehén és 2 fias koca ingyen
legeltetése, valamint egy lakás, ami áll: 1 pitvar, 3 szoba,
1 konyha, 1 kamara, 1 pince, 1
szín, és 1 istálló használatából.
1887: Március elején Olasz
András bíró lemond a tisztségéről. A következő hónapban
Kisházi József nyeri el az állást.
Az új rendelkezés alapján bíró
csak az lehet, aki írni, olvasni
tud, érti a magyar nyelvet, s a
községben legalább ezer forint
értékű ingatlannal bír (az nem
derül ki a jegyzőkönyvekből,
hogy a bíró melyik kitételnek
nem felelt meg).
1894. március 20-án Torinóban meghal Kossuth Lajos.

Kirándulás a Szegedi Vadasparkba

„Adj teret, nyiss utat! – Szociális kompetenciákkal a hátrányok
ellen” TÁMOP -3.3.14.A-12/12013-0055 projekt „Tömegközlekedés – kirándulás a Szegedi
Vadasparkba” programján vettek

részt a programban szereplő diákjaink és kísérőik. Az utazás és
a Vadasparkba szervezett tevékenységek a projekt anyagi forrásainak köszönhetően ingyenesek
voltak.

Az egykori kormányzó emlékére a község főterét Kossuth
térnek nevezik el.
1898. március 15-én díszközgyűlést tart az elöljáróság,
ahol alapítványt hoznak létre.
Az alapítvány célja, hogy 15
ezüst forint örök áron, minden
év március 15-én a szegény
gyerekeket felruházzák vallási
hovatartozásuktól függetlenül.
Ugyanakkor Purgly László
birtokos egy tölgyfát ajándékoz a községnek, amit a Kossuth téren ültetnek el.
1906 márciusában báró Urbán Péter a birtokán lévő egyik
épületét átadja iskolai oktatás
céljára. (Az épület 1913-ban
szabadult fel, amikor is elkészült az Urbán tanyai állami
iskola. Az ünnepélyes átadására március 15-én került sor.
Tanítónak Dáczer Károlyt nevezték ki.)
1913: Szilágyi Gyula földbirtokos elmondása alapján

a Csernus-féle kocsmában,
nagyban folyik a kártyázás. A
vendégeket általában leitatják,
s azután játszanak velük. Megesett az is, hogy a vendéglős
kuglin 700 koronát nyert egy
ittas vendégtől. Miután a vendég távozott, de a vendéglős
tudta, hogy van még pénz nála,
visszahívatta és újrajátszásra,
valamint fogadásra bírta rá.
Az ilyen esetek felderítését
nehezíti az, hogy ezeken, a helyeken állandó „őrszem” van az
ajtóban, ki a rendőröket figyeli, s értesíti a játékosokat, s a
vendéglőst a közelgő veszélyről. A kocsma kerítése pedig
szegsodronnyal van felszerelve, hogy meglepetésszerűen az
udvarra bemenni ne lehessen.
Éppen ezért Szilágyi Gyula javasolja, hogy a Csernus
kocsma, amely a református
templom és az iskola között
van, ami még tetézi is a felháborodást, zárassék be!
G.L.

Szilágyi Gyula kastélya
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