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Dinnyét termeltünk!

Illusztráció, fotó: Pixabay

2015-ben először próbálkoztunk dinnyetermesztéssel.
A térségi összefogással és
külön támogatással Kunágotán is folyamatban lévő Pilot
programban fóliás sárgadinynye termesztés folyik 10 fóliasátorban.

A megtermelt sárgadinnyét
leszedtük és a szerződésben
foglaltak szerinti minőségben
átadtuk.
Összesen 9 alkalommal 114
mázsa termést adtunk át értékesítésre.
A görögdinnye termesztésé-

Járadékra jogosultak a
hadiárvák és hadiözvegyek

sával a Mezőkovácsházi Járási
Hivatalnál kérhetik a rendszeres
havi járadék megállapítását.
Az ellátás megállapításához
szükséges a korabeli hadigondozás
igazolása, valamint az elhunyt személy elhalálozása körülményeinek
okirati igazolása.
A Mezőkovácsházi Járási Hivatal
a Mezőkovácsháza, Árpád utca 169.
szám alatt található, telefonos elérhetősége 68/451-043. Ügyfélfogadás hétfőn és pénteken 8 és 12
óra között, kedden és csütörtökön 8
és 15 óra között, szerdán az ügyfélfogadás szünetel.
A járási hivatal ügysegédje keddi
napokon rendszeres ügyfélfogadást tart a kunágotai Községházán
12 óra 30 perc és 14 óra 15 perc között, itt személyesen is benyújtható
a kérelem.

A hadigondozásról szóló törvényt az Országgyűlés módosította. Ennek értelmében 2015. július
4-től a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt járadék iránti kérelmet
terjeszthet elő a lakóhelye szerint
illetékes járási hivatalnál.
A volt hadiárva járadéka – függetlenül attól, hogy milyen típusú
és összegű ellátást kap – havonta a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 30%-a. Ez a jelenlegi szabályozás értelmében a 28.500 forintos
nyugdíjminimum 30%-a, azaz
8.550 forint.
Kunágota esetében a volt hadiárvák személyi igazolványuk és lakcímkártyájuk egyidejű bemutatá-

vel is ebben az évben próbálkoztunk először. Eddig a 3,3
hektár területről 2400 mázsa
dinnyét adtunk át felvásárlásra.
A zöldségfélék mellett kevés
cukorrépa, cirok, napraforgó és
kukorica vetésterületünk is
van. Ahogyan a többi gazdálkodó, önkormányzatunk is ki
van téve az időjárási szélsőségeknek és közösen mondhatjuk Önökkel, bizony, sokat alszik még kint a növény, mire
betakarításra kerülhet.
Próbálkozunk, reménykedünk és dolgozunk. Köszönet
mindenkinek, aki részt vett és
részt vesz a munkavégzésben,
a munkaszervezésben, az adminisztrációban.
A Pilot program honlapja:
www.mintaprogram.hu

Munkarend
Munkanap átcsoportosítások, ünnepek augusztus hónapban.
Augusztus 20. idén négynapos munkaszünetet jelent.
Augusztus 8-a, szombat, munkanap lesz, az augusztus 21-ét
pénteket dolgozzuk le aznap.
Változik az ünnep miatt a
szemétszállítás is. A soros szemétszállítások augusztus hónapban az alábbiak szerint
alakulnak.
• augusztus 6. csütörtök: I.
körzet
• augusztus 7. péntek: II.
körzet
• augusztus 20. csütörtök:
ünnep, nincs szemétszállítás
• augusztus 21. péntek (egyebekben munkaszüneti nap)
szemétszállítás mindkét körzetben.

Augusztus 22:
elszármazottak találkozója

Itt lakó lelkipásztort
fogadnának

A Kunágotáról elszármazottak
közössége ebben az évben is megszervezi találkozóját, amelynek
időpontja augusztus 22.
A rendezvény délelőtt 10 órakor
kezdődik, helyszíne a Vadászház. A
délelőtt folyamán bemutatkoznak
Kunágota tehetséges előadói. Ebéd
után aki szeretne, hintóval járhatja
be településünk kedves emlékeket
felidéző helyszíneit.
Természetesen a zene biztosítja a
jó hangulatot, ameddig a kedvünk
tart.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a nap bármelyik szakában, akinek köze van Kunágotához,
Kunágotán él, vagy az ország és a
nagyvilág bármely részén.

A református templom külső és
belső felújítása után a parókia felújítására is sor kerülhet hamarosan.
Június 4-én meglátogatta gyülekezetünket dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke és Katona Gyula, a Békési
Református Egyházmegye esperese. Megtekintették a megújult
templomot, aminek felújítását is
támogatta az egyházkerület és az
egyházmegye is.
A parókia felújításának folytatásához is anyagi támogatást adnak,
hogy lakhatóvá váljon a parókia és
akkor egy itt lakó lelkipásztort is
fogadhat majd a református gyülekezet.
A Presbitérium
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IDŐSZAKI TÁRLAT MEGNYITÓ
Önkormányzatunk nevében tisztelettel meghívjuk a 2015. évi Kunágotai Falunap
keretében rendezett időszaki tárlat megnyitójára, mely a Művelődési Ház nagytermében
(Kunágota, Rákóczi u. 13.) 2015. augusztus 10-én (hétfő) 14 órai kezdettel lesz.
AZ IDŐSZAKI TÁRLATON KIÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK:
» Balázs Istvánné tárgyaiból „Egy csipetnyi múlt”
» Bódi Barbara tűzzománc képei,
» dr. Csi�fáry Lajosné és Csi�fáry Zsuzsanna iparművészeti kiállítása: különböző anyagok házasítása,
» Gózon Mihályné horgolt ruhái,
» Gyöngyösi Károly festményei,
» Horváth Jánosné kézimunkái,
» Nagy Zoltánné Harangozó Éva rajzai,
» Pál József Kunágotáról készített fényképei és régi képeslapjai,
» Puskásné Gózon Erzsébet gyöngyfűzései,
» Vidovenyecz Mihályné gobelin képei.
Reméljük a tárlat elnyeri tetszését és a hétvégi falunapon is jól fogja magát érezni!
Az időszaki tárlat 2015. augusztus 10. és augusztus 16. közötti nyitvatartása:
» Augusztus 10-én (hétfő) 14 órától 17 óráig
» Augusztus 11. és augusztus 15 között naponta 9 órától 12 óráig.
» Augusztus 16-án (vasárnap) 9 órától 18 óráig
A tárlat nyitvatartása alatt, egész héten látogatható
a Művelődési Ház épületében lévő Helytörténeti Gyűjtemény.

Pályázatokkal fejleszt a település
Több pályázat benyújtásáról
is döntött a képviselő-testület
a legutóbbi ülésein.
Eredményes pályázatot nyújtottunk be kisbusz beszerzésére. A 8+1 fős Ford Transit kisbusz beszerzéséhez a nettó
bekerülési értéket nyertük
meg, az ÁFA részt vállalta az
önkormányzat saját erőként
finanszírozni.
A közel 8 millió forintos támogatáshoz további 2 millió
forint önerőt kell biztosítanunk. A megrendelt járművet
várhatóan októberig vehetjük
át a márkakereskedésben.
A támogatást utófinanszírozásként kapja meg az önkormányzat, így a beszerzést hi-

telből fogjuk finanszírozni a
támogatási összeg megérkezéséig.
Eredményről még nem tudunk beszámolni a további
benyújtott 3 másik pályázatunk kapcsán. A kötelező önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre vonatkozó, Belügyminisztérium által meghirdetett célok közül,
önkormányzatunk pályázatot
készített és nyújtott be a Községháza épületének felújítására, a Bethlen utca északi részének felújítására és az Árpád
utcai tornaterem felújítására.
A pályázatok nyertessége
esetén szükséges 5%-os, illetve
az útfelújítás és a tornaterem

felújítás esetén 15%-os mértékű önerőt az önkormányzat
vállalta.
Ugyancsak 5%-os mértékű
önerő vállalása mellett nyújtottunk be pályázatot a napközis konyha komplex felújítására. A befogadott pályázatunk,
bírálatra alkalmasként, jelenleg tartalék listára került. Reményeink szerint, ha bővülhet
a központi keretösszeg, településünk pályázata kedvező
elbírálásban részesülhet.
Szintén pályáztunk a művelődési ház informatikai és
egyéb szakmai eszközállományának fejlesztésére, felújítására. Bizakodva várjuk az eredményeket.

Konyhakerti növényeket
is termelünk, értékesítünk
Örömmel értesítjük a község lakosságát, hogy a napközis konyhánk kertjében és a szomszédos
portánkon felállított fóliasátrakban
megtermelt zöldségfélékkel szép
terméseredményeket értünk el.
A zöldborsót, a zöldbabot felhasználjuk az ételkészítéshez. Az
uborka, a paradicsom és paprika
termésünk egy részét szintén az
ételkészítésnél felhasználjuk, illetve az étlap összeállításánál figyelembe vettük, egy részét kereskedők, felvásárlók felé is megpróbáltuk értékesíteni.
Meglepve és örömmel tapasztaltuk, hogy rendszeres igény mutatkozott a lakosság részéről a piacon
történő vásárlásra is.
Napi áron, alkalmanként a készlet függvényében, paprika, paradicsom és uborka vásárlására biztosítunk lehetőséget a községi piacon.
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FALUNAP: AUGUSZTUS 16.
Kunágota Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a 2015. augusztus 16-án tartandó XV. Falunap rendezvényeire!
PROGRAMOK AUGUSZTUS ��. (VASÁRNAP)
DÉLELŐTT � ÓRÁTÓL �� ÓRÁIG:
» Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny, Sakk szimultán Ványa János sakkmesterrel az iskolai aulában a
Rákóczi utca 11. szám alatt.
Nevezés a helyszínen 8 és 9 óra között.

�� ÉS �� ÓRA KÖZÖTT:
» Ingyenes arcfestés gyerekeknek.

» Falunapi Vándorkupa kispályás labdarúgó verseny.
Helyszín: Virág utcai sportpálya.
Nevezési feltételek: 10 fős csapatok, 6000 Ft-os nevezési
díj/csapat.
A verseny pénz és kupadíjas. Nevezési határidő: 2015. augusztus 10. (hétfő) 12.00 óra.
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor Lászlónál
(tel.: 68/430-595, 70/424-94-83).

�� ÓRA �� ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Énekel a fiatal és tehetséges kunágotai Gaudi Anita.

�� ÉS �� ÓRA KÖZÖTT:
» Hintós sétakocsikázás Nagy Bálint és Nagy Imre díjnyertes hajtók közreműködésével. A fogatok a Bereczki park
előtti közterületről indulnak igény szerint.
» A Szórakoztató programok helyszíne: Iskolai sportpálya
(Árpád utca 75.).
� ÉS �� ÓRA KÖZÖTT:
» Ingyenes légvár, elektromos quad, vonat akadálypálya
és gladiátor ring a gyermekek részére a tornaterem udvarán.
�� ÉS �� ÓRA KÖZÖTT:
» A bográcsos ételek főzőversenyének a kezdete.
A főzőversenyre három fős csapatokkal lehet nevezni augusztus 10-én délelőtt 12 óráig a művelődési házban. Feltétel: nagyméretű bogrács vagy üst, illetve a főzéshez
szükséges gázpalack + égőfej.
Az alapvető nyersanyagot (sertéshús, zsír, hagyma) az Önkormányzat biztosítja.
Nevezési határidő: 2015. augusztus 10. (hétfő) 12. 00 óra.
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor Lászlónál
(tel.: 68/430-595, 70/424-94-83).
Ugyanitt vacsora jegyek igényelhetők elővételben 600 Ftos áron.
A főzőverseny zsűri tagjai: dr. Gyurkó-Rigler Magda, Albertus István, Pócsik Károlyné.

�� ÓRA ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Musicalek Koós Réka előadásában.

�� ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Nótár Mary műsora.
�� ÓRA �� ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Eredményhirdetések, díjátadások:
Falunapi Vándorkupa kispályás labdarúgó verseny eredményhirdetése.
Bereczki Máté asztalitenisz Emlékverseny eredményhirdetése.
Sakkverseny eredményhirdetése.
Bográcsos ételek főzőversenyének eredményhirdetése.
�� ÓRA �� ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Dér Heni és táncosai műsora.
�� ÓRA �� ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Dobrády Ákos műsora.
�� ÓRA ÉS �� ÓRA �� KÖZÖTT:
» Tűzijáték.
�� ÓRA �� PERCTŐL:
» Tombolasorsolás. A tombola ára: 200 Ft, egész nap kapható a rendezői sátornál és az Árpád utca 75. szám alatti
rendezvény területén.
�� ÓRA:
Záróra
Minden érdeklődőt szeretettel vár Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete!
A műsorváltoztatás jogát a szervezők minden esetben
fenntartják.
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Júliusi történetek Kunágota múltjából

» 1870. A jó termést ígérő
határban, a rendkívüli nagy
hőség miatt, a búza megaszott
és tönkrement. A termés a
harmadát sem teszi ki a vártnak, ezért L. Varga István adószedő kérvényezi a kincstár
felé az adóelengedést, illetve a
haszonbérek elengedését.
» 1877. Az országos közegészségügyi rendelet értelmében, minden községnek halottkémet kell alkalmaznia.
Erre azért van szükség, hogy
az orvost feleslegesen ne hívják ki olyan helyekre, ahol orvosi segítség egyébként már
lehetetlen. Ennek értelmében
a Kunágota és környékbeli
puszták halottkémi feladataival Czimmer Antal helybéli
borbély lett megbízva. Fizetése
évi 90 forint, valamint halottkémi díj, minden halott után
10 korona. Ez a díj nem vonatkozik azon halottra, akit
közadóból temet el a község.
» 1876. Marhavész pusztít a
faluban. A csendlegényeknek
és Mihály Miklós állatorvosnak, mint vészbiztosnak, a
község 579 forintot fizet.
» 1881. Szakértő kéményseprő fogadtatik fel a tűzveszély elhárítására. Évente hat-

Képeslap 1929-ből, a református templom átépítés előtti állapotával

A községháza és a községi bolt, 1940

szor a községben és a
pusztaiaknál minden kéményt
átseper, és a rendetlenséget jelenti a hivatalnak.
» 1883. Olasz András a község bírója.
» 1886. Dr. Steiner Simon
javaslatára, miszerint az utóbbi
időkben a községbe nagy
számban betelepült izraeliták

számára temetőhely szükségeltetik, mivel a még 1883ban a római katolikus temetőből kimért terület betelt. Ezért
az izraeliták és a reformátusok
számára is 1−1 hold földet
kérnek az aradi jószágigazgatóságtól örökváltság címén.
A Mátyás utca végén a kért
területet megkapják. A temető

bejáratától balra egy elkülönített parcella lesz a zsidóságé.
» 1887. Az elöljáróság jelenti, hogy a folyó év nyarán vett
bika beteg, előreláthatólag eldögleni fog.
» 1905. Bodnár Endre sírfája
a református temetőben teljesen tönkrement. A tavasz folyamán nagyarányú gyűjtés
kezdődött el egy méltó síremlék felállítására. A két felekezet mellett a kovácsoltvas kerítéssel körülvett, fehér carrarai
márvány sírkő költségéhez a
községi pénztár 56 aranykoronával járult hozzá. (A község
első papjának sírja 2008-ban
áthelyezésre került a római
katolikus temető díszparcellájába. A díszes kovácsoltvas
kerítést még ezt megelőzően
garázda fémtolvajok ellopták.)
» 1914. július 28-án kitört az
első világháború. A harcokban
209 kunágotai katona lelt hősi
halált.
» 1918. A község érdekében
tett érdemdús fáradozásainak
elismeréseként Nagyságos rétlaki Kövér Béla főszolgabíró
urat az elöljáróság Kunágota
Díszpolgárává választja.
» 1927. A falu lélekszáma
6229 fő.

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

