
Egy osztállyal feljebb lépett focicsapatunk

A szezon utolsó mérkőzésén 
dőlt el, hogy focicsapatunk, 
tíz év után újra, a megyei II. 
osztályba jutott, méghozzá 
fergeteges gólzáporral: a Ku-

nágota 10:0-ra verte a Me-
zőmegyert!
Gratulálunk, hajrá Kunágota!
Az ezüstérmes csapat:
Felső sor: Mező Norbert, Tan-

ner Gergő, Pócsik József, Mul-
tyán Csaba, Csomós Gábor Ju-
hász Krisztián, Gazsi Balázs, 
Csatlós Zoltán
Alsó sor: Farkas Máté, Balog 

Adolf, Multyán Lajos Attila 
edző, Berta Sándor, Sóstai Gá-
bor, Sirkó János, Multyán Zsolt. 
Multyán Péter sajnos lemaradt 
a képről.

Negyven diák ballagott el az általános iskolából
A Bereczki Máté Általános 

Iskolában június 13-án ren-
dezték a ballagási ünnepséget.

A negyven ballagó diákot és 
osztályfőnökeiket a ballagtató 
7. évfolyamosok búcsúztatták, 
akik már az előző hetekben 
készültek műsorukkal, a balla-
gást megelőző napon és regge-
len pedig virágokkal és egyéb 
díszekkel ékesítették az iskola 
épületét és a termeket. A 
munkálatokban szerepet vál-
laltak a szülői szervezet tagjai, 
valamint az iskola technikai 
dolgozói. Gazdagné Gál Mar-
git intézményvezető a hagyo-

mányokhoz híven, személyre 
szabottan is intézett néhány 
kedves, olykor humoros mon-
datot a végzős diákokhoz. A 
ballagási műsor színvonalát 
emelte néhány egykori általá-
nos iskolás diák – Andrejko-
vics Csaba, Pusztai Attila, 
Gaudi Anita – és vendég éne-
kes – Vasvári Márk – zenés 
műsora. A megfelelő hangzás-
ról Nagy Attila gondoskodott. 
A ballagási műsor záróakkord-
jaként a végzős diákok és osz-
tályfőnökeik egy-egy léggömb 
magasba engedésével jelképe-
sen is búcsúztak iskolájuktól.

KUNÁGOTAKUNÁGOTA
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Kunágotai óvoda nyári 
nyitva- illetve zárva 

tartása:
Június 15. és július 12. között (4 

hét) az Árpád utcai Óvoda zárva 
tart, ügyeletes óvoda a Rákóczi 
utcai Óvoda.

Július 13. és augusztus 16. kö-
zött (5 hét) a Rákóczi utcai Óvoda 
tart zárva és az Árpád utcai Óvo-
da tart ügyeletet.

Augusztus 17. és augusztus 30. 
között mindkét óvoda zárva tart.

Tanévkezdés szeptember 1-
jétől (kedd). 

Természetesen augusztus 31-
én, hétfőn hozhatják az óvodás 
gyermekeket a szülők.

Kissné Nagy Éva óvodavezető

Továbbtanulás
A Bereczki Máté Általános Is-

kola 2014/2015-ös tanévében 
végzett negyven tanuló minde-
gyike felvételt nyert valamilyen 
középfokú oktatási intézmény-
be. Gimnáziumban 9 fő, szakköz-
épiskolában 16 fő és szakiskolá-
ban 15 fő tanul tovább.

Sikeres pályázat
A Bereczki Máté Általános Is-

kola eredményesen szerepelt a 
TÁMOP-3.1.4.C-14- Innovatív is-
kolák fejlesztése című pályáza-
ton, melynek egyik eleme a gye-
rekek táboroztatása. Ennek 
kapcsán nyáron két tábort szer-
vez az intézmény diákjai részére. 
Nyolcvan gyermek és nyolc pe-
dagógus tölthet hat napot a ba-
latongyöröki táborban.

Az iskola ballagási ünnep-
ségén jutalmazzák azokat a 
végzős tanulókat, akik a nyolc 
év során kiemelkedően teljesí-
tettek.

Bereczki emlékplakettet kap 
az a tanuló, aki az általános is-
kolai évek alatt mindig kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el. 
A nevelőtestület 2011-ben 
döntött a díj megalapításáról. 
Az öt év alatt kilenc tanuló 
részesült ebben a díjazásban. 
Az idei évi ballagási ünnepsé-
gen három tanuló kapott Be-

reczki emlékplakettet: Kiss 
Hedvig, Kovács Vanda, Puskás 
Dorottya. Kiemelkedő mun-
kájáért jutalomban – gravíro-
zott toll – részesült Halász 
Márta.

A tanévzáró ünnepségen 
számos könyvjutalom és okle-
vél került kiosztásra, melyek 
beszerzéséhez jelentős segítsé-
get nyújtott a kunágotai ön-
kormányzat és a fenntartó. 

Könyvjutalomban, oklevélben 
részesül alsó tagozaton az a 
diák, aki példás magatartás és 
szorgalom mellett legfeljebb 
egy négyes osztályzattal, felső 
tagozaton legfeljebb két né-
gyes osztályzattal rendelkezik. 
Nevelőtestületi dicséretet kap 
az a tanuló, aki a tanév során 
több alkalommal kiemelkedő-
en teljesített, eredményesen 
szerepelt programokon, verse-
nyeken. A 2014/2015-ös tanév 
végén 14 tanuló kapta meg ezt 
az elismerést.

Véget ért a 2014/2015-ös tanév
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Tíz év után a Kunágotai TE ismét a megye II-ben!
2015. június 13-a jeles nap-

ként kerül be a KTE életébe, 
hiszen a szezon utolsó mérkő-
zése döntötte el a csapat felju-
tását a megyei II. osztályba. 

S igen, megtörtént amire 

régen várt a csapat és a szurko-
lótábor, a Kunágota ‒ Mező-
megyer mérkőzés 10:0-ás 
eredménye eldöntötte a felju-
tás kérdését. A mérkőzést kö-
vetően Tóth Márton, a Békés 

Megyei Szövetség képvisele-
tében és Süli Ernő, Kunágota 
polgármestere átadta a meg-
érdemelt ezüstérmet a csapat-
nak. A pályán euforikus han-
gulat uralkodott, hiszen a 
közel 300 fős szurkolótábor 
egy emberként ünnepelt a csa-
pattal. Ezúton köszönjük meg 
a KTE szurkolótáborának a 
sokéves szurkolást, azt hogy 
hittek a csapatban, hogy vi-
dékre is elkísérték a játékoso-
kat és bíztatták őket, erőt ad-
tak nekik, hozzásegítették a 
csapatot a győzelemhez.

Köszönjük Kunágota Ön-
kormányzata Képviselő-testü-
lete és a szponzorok támoga-
tását. Köszönjük a polgárőr-
ségnek, hogy minden mérkő-
zésen rendezőként felügyelik a 
pályát. Köszönjük mindazok-
nak, akik önként szabadidejü-
ket nem sajnálva, bármilyen 
formában részt vesznek a 
rendezvényeinken, illetve hoz-
zájárulnak azok zökkenőmen-
tes lebonyolításához.

A KTE 1920-ban alakult, 
nagy hagyományokkal bíró 
klub, mely 95 éve megszakítás 
nélkül működik. 

A Kunágotai TE-nek 80 
igazolt játékosa van, hat kor-
csoportban. Büszkék vagyunk 
arra, hogy saját nevelésű játé-
kosaink vannak, hiszen már 
óvodás korcsoportos focistáink 

is edzenek az egyesületben. A 
Bozsik-program keretén belül 
minden korcsoportban nagy 
sikereket elérve szerepelnek 
focistáink, akiknek teljesítmé-
nyeire büszkék vagyunk, hisz 
ők a következő generáció, akik 
viszik tovább Kunágota hírne-
vét. 

Multyán Csaba a megye gól-
királya: a 2014/2015 szezon-
ban 60 gólt lőtt. Büszkék 
vagyunk rád, Csabi! 

A jövőre nézve, a vezetőség 
tervei között szerepel a csapat 
bővítése, amelyet főként saját 
nevelésű játékosokból kívá-
nunk megvalósítani. A �ata-
labb korosztályban is már több 
tehetséges játékos van. A ma-
gasabb osztálynak megfelelően 
a pályán kisebb munkálatokat 
kell elvégeznünk, többek kö-
zött fedett kispadokat elhe-
lyezni. A kerítést meg kell ja-
vítani, és a már elkészült terv 
szerint, pályázat útján öltözőt 
szükséges építeni. 

Kunágotán ismét divatba 
jött a pályára járni, szurkolni. 
Hálásak vagyunk a szurkoló-
tábornak. Köszönjük minden-
ki további támogatását. 

A KTE vezetősége:
Kőrösi Sándor, Multyán Lajos 
Attila, Berta Sándor, Csomós 
Gábor, Papp János, Páli József-
né, Sóstai Lajos

Idén is találkoznak az elszármazottak
A Kunágotáról (el)szárma-

zottak közössége ebben az 
évben is,  augusztus 22-én, 
megszervezi találkozóját.

A találkozó délelőtt 10 óra-
kor kezdődik, helyszíne a Va-
dászház, a Rákóczi utca 63. 
szám alatt, az orvosi rendelő 
mellett. Szerény programmal 
is készülünk: délelőtt bemu-
tatkoznak a mai és a jövő ku-
nágotai tehetséges előadói. 
Ebéd után pedig hintóval el 
lehet menni a rég nem látott és 
kedves emlékeket felidéző 

helyekre, kívánság szerint. 
Természetesen a zene bizto-

sítja a jó hangulatot, ameddig 
a kedvünk tart.

Örömmel érzékeljük, hogy 
ez az esemény is fontos  Kuná-
gotának. Mindenkit szeretettel 
várunk a nap bármely idősza-
kában egy kis csevegésre, rég 
nem látott barátokkal, ismerő-
sökkel. Most is fontosnak 
tartjuk elmondani, hogy ezek 
az összejövetelek mindenki-
nek szólnak, akinek köze van 
Kunágotához, éljen Kunágo-
tán, vagy az ország és a nagy-
világ bármely részén.

Bővebb információ Fodor 
Andrásné Koczán Máriánál.
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» 1858. Június 8-án kelt ha-
tározat szerint a község köte-
les a falu határában három ke-
resztet felállítani és azt karban 
tartani.

» 1870. Tisztségéről lemond 
a bíró, ezért június 25-én te-
kintetes Buzát Simon főszol-
gabíró jelenlétében, Kisházi 
János választatott meg bíró-
nak.

» 1871. A községi utak kar-
bantartását a lakosság ingyen 
közmunka útján köteles elvé-
gezni.

» 1887. Június 29-én délután 
5 órakor ismeretlen okokból 
teljesen leég a községi istálló. 

» 1905. A faluban egyre in-
kább elszaporodott az éjjel 
előforduló betörések és lopá-
sok száma. A helybeli csen-
dőrőrs parancsnoka a további 
rablások megakadályozása ér-
dekében polgárőröket kíván 
szolgálatba állítani. A négy 
kirendelni szándékozott pol-
gárőr a közmunkára köteles 
egyének közül lett volna kivá-
lasztva, de a kérés nem talált 
meghallgatásra.

» 1909. Egy a címerekkel 
foglalkozó országos bizottság 
értesíti a falu jegyzőjét, hogy a 
községi címerben jogellenesen 

használják a szent István koro-
náját utánzó koronát. A pecsét 
szabályosan csak címerkoro-
nával (és nem állami jelképpel) 
használható. Igaz, Kunágota 
az 1844-es megalakulása óta 
így használja a pecsétjét, de 
mivel jogellenesen nem akar 
cselekedni,ezért a községi cí-
mer 1909-től a kék színű 
pajzsban lefelé lebegő dohány-
levél felett rendes koronával 
ábrázolandó.

» 1911. Folyó év július 31-én 
tartja Gyenes Barnabás, a köz-
ség második római katolikus 
plébánosa az aranymiséjét.

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

» 1920. A Kunágotai Test-
edző Egyesület vezetősége 
kérvényezte, hogy számukra a 
sport különböző ágainak mí-
velhetősége számára, két és 
félholdnyi földterület áten-
gedtessék. A kérést az elöljáró-
ság méltányosnak tartotta. In-
tézkedtek, hogy a Kotroczó 
Antal és Társa tulajdonát ké-
pező két kishold területet, 
amely a református temető 
mellett van, az 1920‒21 évre 

bérbe veszi a község. A ha-
szonbért évi 400 koronában 
állapították meg.

» 1930. Báró Urbán Péter 
díszpolgárrá választtatik. Ő az 
első kunágotai lakos, aki ezt a 
címet megkapta. A testület a 

báró lakásán adta át az okleve-
let. A küldöttséget Vásárhelyi 
Sándor főszolgabíró vezette. 
Urbán báró �ai közül Gáspár 
országgyűlési képviselőként, 
majd 1940-től Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye főispánja-
ként működött. Pál báró a 
muhipusztai birtokán gazdál-
kodott. A család harmadik 
gyermeke, a huszártiszt Iván 
�atalon, 1924. január 19-én 
meghalt. Fia emlékére báró 
Urbán Péter egy aranyozott 
ezüst miséző kelyhet adomá-
nyozott a római katolikus 
templom javára.

» 1934. Hét csendőr teljesít 
szolgálatot a faluban.

Júniusi történetek Kunágota múltjából

Báró Monyorói Urbán Péter

Az Urbán kastély

A kunágotai postahivatal 1935-ben Bozó Lajos kiscserkész
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