KUNÁGOTA

Kunágota Község időszaki kiadványa

Házszámok

2015. szeptember 3.

Miniszteri elismerés

A hiányzó házszámokat
pótolni kell! Valamennyiünk
közös érdeke és törvényi kötelezettsége, hogy a közterületről jól látható módon, az
ingatlanon házszámtáblát,
házszámjelölést helyezzünk
el.
A házszámtáblát, házszámjelölést az ingatlan kerítésére,
kapujára vagy házfalára a közterületről jól látható módon
kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről
és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a hiányzó házszámok kihelyezéséről minél hamarabb, de legkésőbb az év
végéig szíveskedjenek gondoskodni.

A gyermekek harmonikus
személyiségformálásában nyújtott kiemelkedő oktató-nevelő
munkájáért Gyöngyösiné Bálint
Anna Németh László-díjban,
miniszteri elismerésben része-

sült. Az elismerést 2015. június 4-én vette át Budapesten,
Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől.
Gratulálunk és köszönjük
több évtizedes munkáját.

Örömmel és köszönettel
vettük a tavaszi időszakban a
lakosságtól érkezett növényfelajánlásokat, melyekkel közterületeinket tudtuk szebbé
tenni.
Az őszi időszak az évelő növények átültetésének, szaporításának ismét kedvező lesz.
Kunágota Község Önkormányzata köszönettel várja, ha
van még, virág és növény felajánlásuk.

Minden adózót írásban értesítettünk az önkormányzathoz
fizetendő adókkal kapcsolatos
folyószámla egyenlegéről augusztus hónapban.
Az állami adóhatósággal történt egyeztetés alapján szeptember hónapban fogjuk írásban keresni azon őstermelőket,
akik nem jelentkeztek be a
helyi iparűzési adó hatálya alá,
vagy elmulasztottak bevallást
tenni.

A táborban résztvevő 40 tanuló és a 4 felnőtt kísérő augusztus 3-án, reggel 6 órakor
indult a hosszú útra.
A kényelmes utazást a Mezőhegyesről érkezett busz biztosította. A gyerekek izgatottan tervezték már az úton,
hogy ki kivel fog egy szobában
aludni. A táborba érkezés tervezett idejét az Inárcsi pihenőben eltöltött 45 perces pihenő
módosította.
A Balaton mentén haladva
már az érezhető volt, hogy
mindenki nagyon szeretne
már lepakolni, ismerkedni a
táborral.
Balatongyörökön
gyorsan megtaláltuk a Smiling
House, Gyermek és ifjúsági
tábort. Már volt a táborban
egy zenei csoport, mint később kiderült Csongrád megyéből, Sándorfalváról érke-

zett zeneiskolások, akik a
táborozásunk idején többször
is koncertet adtak. Segítőik
között pedig neves zenészek
voltak (pl.: Péli Barna és zenésztársai), akikkel mi is megismerkedtünk később.

megoldottuk így az elhelyezkedést. Mindennek ellenére
sikerült a szobákban rendet
tartani, a reggeli előtti szobaszemlére kitakarítani. A hét
végén pedig kiderült, hogy
csak pár pont különbség volt a

A csapatunk az 5-ös és 6-os
faházban „vert” tanyát. Az 5
ágyas szobákban kialakítottuk
a baráti csoportokat, volt ahol
átvittük a matracokat, mert
6–7 gyerek is szeretett volna
együtt aludni. Rugalmasan

szobapontok között. A győztes szoba lakói hazafelé csokijutalomban részesültek.
Megérkezés után sétát tettünk Györökön, hogy a helyi
viszonyokról tájékozódjunk.
Felfedeztük a közelben a

A szebb
Adófizetés:
közterületekért szeptember 15-ig

III. évfolyam, 8. szám

Falunap 2015
Önkormányzatunk ebben
az évben 15. alkalommal rendezte meg a falunapot, ez alkalommal augusztus 16-án.
A falunapi rendezvényünk
hetében a hagyományos, helyi
alkotók műveiből összeállított
időszaki tárlat egy hétig tartott nyitva.
A helyi alkotók munkáiból
álló időszaki tárlat a Művelődési Ház nagytermét vette
igénybe, ahol a következőket
tekinthettük meg:
Balázs Istvánné tárgyaiból
„Egy csipetnyi múlt”, dr.
Csiffáry Lajosné és Csiffáry
Zsuzsanna iparművészeti kiállítása: különböző anyagok házasítása, Gózon Mihályné
horgolt ruhái, Gyöngyösi Károly festményei, Horváth Jánosné kézimunkái, Nagy Zol» folytatás a 3. oldalon
tánné

Balatongyörökön táboroztak iskolásaink

strandot, a fesztiváli színpadot,
az étel és ital pótlására szolgáló CBA üzletet, és az ajándékok vásárlására alkalmas helyeket.
Kedden, szerdán és csütörtökön jó időnk volt, élvezhettük
a balatoni strand szépségeit.
9–17 között rengeteget úsztunk, játszottunk a vízben, napoztunk a parton. Ez teljesen
megfelelt a sporttábor kitűzött
céljának. Csak arra kellett
ügyelni, hogy mindig kellően
be legyünk kenve napvédő
krémmel. Még így is volt, aki
leégett.
Esténként a táborban vagy a
strand melletti közösségi téren
koncerteken vehettünk részt.
Szerdán este ellátogattunk
Kajdi Imre kristálycsiszoló
mester műhelyébe, ahol be» folytatás a 2. oldalon
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Balatongyörökön táboroztak iskolásaink

» folytatás az 1. oldalról

mutatót is tartott az üvegcsiszolásról, majd a készleten
levő tárgyakból vásárolhattunk
ajándéktárgyakat. Ezeket Imre
bácsi gravírozta is számunkra,
kívánságunk szerint.
Pénteken Keszthelyre látogattunk el, nézelődtünk a város központi terén, az Adria
fagyizóban hatalmas adag fagyival hűsítettük magunkat.
Itt is volt lehetőség emléktárgyak vásárlására.
Ebédelni szokás szerint a táborba tértünk vissza. Az étkezések során igyekeztek változatos menüt összeállítani.
Mindenkinek sikerült a hét
folyamán a kedvére valót találnia.
Péntek délután hajókáztunk
a Balatonon, Balatonmáriafürdőn a szabad strandon tapasztalhattuk meg az északi és a
déli part közti különbségeket.
Nagyon kellemes volt a víz, jó-

val alacsonyabb a vízszint,
mint az északi parton. A vis�szautat követően többen is
szerettünk volna kajakozni,
melyre vacsora után is volt lehetőség. Felejthetetlen élmény
volt mindazoknak, akik bátran
leküzdötték az ismeretlentől
való félelmüket.

A hét során több este is
fociztak fiaink a táborban levő
kajakosokkal. Büszkék voltunk
a mieinkre, hiszen mindig
győzni tudtak. A tollasozásban
pedig egyre ügyesebbek lettek
a fiúk és a lányok egyaránt.
Nagyon gyorsan eljött a
szombat reggel, amikor is az

utolsó szobaszemle után bepakoltunk ismét a buszba és elindultunk hazafelé. De hogy ez a
nap se teljen el élmény nélkül
megálltunk
Balatonfűzfőn,
ahol mindenki izgatottan állt
sort a bobra várakozva. Majd
akinek egy csúszás nem volt
elég, ismételten is befizethette
magát egy újabb körre.
Páran pedig ügyességüket a
kalandpark felnőtt kezdő pályáján is lemérhették. Bátraké
a szerencse.
A hazafelé út rövidebbnek
tűnt, mind az odaút. A sok élménytől zsongott a fejünk. A
rengeteg kép, ami a telefonokon és a fényképezőgépen őrzi
a sok élményt, könnyen felidézte ezt az izgalmas hetet.
Köszönjük a lehetőséget,
melyet ez a pályázat nyújtott.
Kőszegi Józsefné

Tanárok és osztályok a 2015–16-os tanévben
2015-16. tanévben az alábbiakban felsorolt pedagógusok
tanítanak a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskolában:
1. Bóka Gulyás Nóra
2. Bujáki Zoltán
3. Dohor Magdolna
4. Gál Ilona
5. Gazdagné Gál Margit
6. Hack Ferenc Mihályné
7. Halász Edit
8. Jarabek Krisztina
9. Kaszás Edit
10. Katona László
11. Kőszegi Józsefné
12. Kulcsár Hajnalka
13. Mudrity György
14. Nádházi Erzsébet
15. Orosz-Kiss Marianna
16. Sellei Mónika
17. Sipos Erika
18. Sipos László
19. Szabó Tímea
20. Szabó Zoltán
21. Széll Izabella

22. Tejes Imréné
23. Téglás Tímea
24. Tomonicska Renáta
25. Tóth Kornélia
26. Tóthné Molnár Erzsébet
27. Varga Szabolcs
28. Varjú Ildikó
29. Zsurzs Henrietta

7. b
8. a
8. b

Osztály / létszám / bejáró
Dombiratosról
22
15
13
15
14
14
20
20
19
15
18
17
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Osztályok, tanulócsoportok
elhelyezése:

Csoportok, létszámok a tanév elején:

1.
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a

17
14
16

4
3
3
4
2
1
4

» Központi iskolában: 4–8. évfolyamok és a 4. és 5. számú
napközis csoportok.
» Német iskolában: 1. osztály,
2. a, 3. a osztályok, valamint a
1. és 2. számú napközis csoport.
» Újtelepi iskolában: 2. b, 3. b
osztályok, valamint a 3. számú
napközis csoport.
Megbízatások – osztályfőnökök, csoportvezetők, egyéb
megbízatások:
Osztály

/

osztályfőnök

1. osztály Nádházi Erzsébet
2. a
Orosz-Kiss Marianna
2. b
Kaszás Edit

3. a
Tomonicska Renáta
3. b
Tóth Kornélia
4. a
Tejes Imréné
4. b
Varjú Ildikó
5. a
Kulcsár Hajnalka
5. b Hack Ferenc Mihályné
6. a Tóthné Molnár Erzsébet
6. b
Halász Edit
7. a
Jarabek Krisztina
7. b
Kőszegi Józsefné
8. a
Sipos László
8. b
Szabó Tímea
Csoport

/

csoportvezető

1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport
5. csoport

Katona László
Dohor Magdolna
Sipos Erika
Szabó Zoltán
Széll Izabella

Bereczki Máté Általános Iskola: 5746 Kunágota, Rákóczi
utca 11.
Telefon: 06-68/430-018;
Fax: 06-68/431-288;
E-mail: kuniskola@gmail.com
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Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
Kunágotán is hamarosan
változik a hulladék otthoni
gyűjtésének módja: indul a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
Minden családi és társasház
új kukát kap a meglévő mellé,
otthon gyűjtjük majd az újrahasznosítható hulladék egy
részét.
Összesen több mint 15 milliárd forintból, 86 településen
modernizálja a hulladékkezelési technológiákat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH).
Ennek a társulásnak a tagja
Kunágota is.
A projekt mintegy 390 ezer
embert érint. Célkitűzése a
hulladékképződés csökkentése, valamint az újrahasználat és
az újrahasznosítás arányának
növelése a Dél-alföldi régióban.
Egyik legfőbb eleme lesz az
úgynevezett házhoz menő
szelektív gyűjtés bevezetése.
Ennek keretében minden kertes-, illetve társasház a régi
mellé új hulladékgyűjtő edényt
kap. Ezekbe a tiszta csomagolási hulladék, papír, műanyag
palackok stb. elkülönített
gyűjtése történhet meg.
Az új rendszer kiszolgálásá-

hoz új létesítmények is épülnek. Új hulladékudvart hoznak létre Dévaványán, Gyulán,
Kunágotán, Makón, Mezőhegyesen, Orosházán, Szeghalmon és Vésztőn, a már üzemelő szentesi létesítményt pedig
bekapcsolják a megújuló hulladékgazdálkodási rendszerbe.
A hulladékudvarok területén
úgynevezett
újrahasználati
központok nyílnak, amelyek
lehetővé teszik a használt ruhák, vagy használt, de működőképes elektronikai eszközök
átvételét és az arra rászorulóknak történő újbóli kiosztását.
A projekt keretében beszerzik az új kukákat, valamint 35
új kukásautót és más szükséges
járműveket.
A vegyesen és a szelektíven
gyűjtött hulladékok további
válogatására egy mechanikai
és optikai technológiát is alkalmazó válogatómű épül a
békéscsabai hulladéklerakó területén.
Szintén Békéscsabán építenek fel egy komposztáló üzemet. Emellett a hulladék szállítását négy átrakóállomás is
támogatja: a Szentesen, Orosházán, Makón és Szeghalmon
felépülő
komplexumokból
nagy kapacitású nyergesvontatók szállítják tovább a feldolgozásra kerülő hulladékot.
Az új rendszer üzemeltetésének pontos részleteiről a következő hónapokban döntenek a DAREH önkormányzati társulás tagtelepülései.
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» folytatás az 1. oldalról

Harangozó Éva rajzai, Pál József Kunágotáról készített
fényképei és régi képeslapjai,
Puskásné Gózon Erzsébet
gyöngyfűzései, Vidovenyecz
Mihályné gobelin képei.
Az augusztus 16-i szórakoztató programok közül minden
korosztálynak próbáltuk biztosítani a szórakozási lehetőséget.
A bográcsos főzőversenyre 9
csapat nevezett be, a versenyzők jóvoltából több száz adag
étel készült el estére, amelyet a
családok, baráti társaságok el is
fogyasztottak.
Varga Mihály személyében a
zsűri pörköltkirályt választott.
A délután kezdődő bográcsos főzés jókedvvel indulhatott és a késő délutáni műsorokat is egyre többen nézték,
hallgatták jó hangulatban.
Ebben az évben a falunapon
örömmel köszönthettük Romhány Községi Önkormányzat
küldöttségét.
Romhányt és Kunágotát Bereczki Máté emlékének ápolása köti össze. A romhányi delegáció nevében Vezér Attila

polgármester koszorút helyezett el Bereczki Máté sírjánál.
A koszorúzást követően a
romhányi küldöttség szívesen
fogadta és vette igénybe díjnyertes fogathajtóinkkal, Nagy
Bálinttal és Nagy Imrével a
sétakocsikázást. A nap során
látogatást tettek a Bereczki
Máté Általános Iskolában, a
Művelődési Házban és a római katolikus templomban. A
Művelődési háznál megtekintették az alkotói tárlatot, a
Helytörténeti Gyűjteményt,
majd a Bocskai utcai Tájházat.
Ezt követően a rendezvénytéren szórakoztak, majd megkóstolták az általuk is igen finomnak minősített kunágotai
pörköltet.
A nap folyamán sportrendezvényre is sor került. A hagyományosan megrendezett
kispályás labdarúgó versenyen
7 csapat versengett vasárnap
délelőtt a Falunapi Vándorkupáért, melyet ebben az évben a
legfiatalabb csapat, a Gána
csapata nyert el. 2. helyezett a
Bázis FC csapata, 3. helyezett
a Muskétások csapata lett.

Kezdődik a tanév
az óvodában is
Szépen kitakarított, rendbe
tett óvodáinkban szeretettel
várjuk a gyermekeket 2015.
szeptember 1-én az alábbi
csoport elosztás szerint:
 Az Árpád utcai Óvodánkban:
Kis-középső csoport 16 fővel
– Bojtosné Seres Ilona (Ilike
óvó néni).
Nagy-középső csoport 17 fővel – Fülöpné Kovács Andrea
(Andi óvó néni).
Délutáni csoport – Kissné
Nagy Éva (Éva óvó néni) vezetésével.

 A Rákóczi utcai Óvodánkban:
Kis-középső csoport 24 fővel
– Gábor Zoltánné (Hajni óvó
néni).
Nagy-középső csoport 22 fővel – Tóthné Kittik Julianna
( Jutka óvó néni).
Délutáni csoport – Ágostonné
Fodor Mária (Marcsi óvó
néni) vezetésével.
Minden dolgozónknak eredményes, jó munkát kívánok a
2015-16-ostanévre!
Kissné Nagy Éva óvodavezető
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Augusztusi történetek Kunágota múltjából
» 1876. Az aratás befejeződött, de a termés nyomorúságosan kevés lett.
» 1877. Alispáni rendelet értelmében, mivel a község lakosainak a száma meghaladja az
1500-at, köteles községi szülésznői állomást rendszeresíteni. Az elöljáróság az állást pályázat útján az Alföld című
napilapban meghirdeti. A
majdani szülésznő fizetését 40
forintban állapítja meg.
Csupán egy pályázó akadt,
aki a fizetésén kívül szabad lakást és az ideköltözéséhez ingyen községi fuvart is kért.
Hosszas vita után, mivel az állás betöltése a községnek igen
fontos és sürgős, beleegyezik
abba, hogy Lang Cecília, Seprős községből a falu költségén
ide költözzön. Teszik ezt azért
is, mert az állás újbóli meghirdetése többe került volna, mint
a fuvardíj.
A következő évben Lang

Cecília fizetés emelést kért az
elöljáróságtól, amit nem kapott meg. A szülésznő munkájával feltehetően gondok lehettek, mert kilenc évi
szolgálat után 1886. augusztusában állásából felfüggesztették, s ekkor elhagyta a községet.
» 1914. Elkezdődik a piactér
és más lapos utcák földdel való
feltöltése, de a munkálatok a
háború miatt hamar megszakadnak, ugyanúgy, mint a korábban eltervezett járdaépítések is.
A község által haszonbérbe
adott üzletek bérlői a háború
miatt kialakult forgalomapadás miatt kérik az elöljáróságot a bérleti díjaik mérséklésére. A kérés alapján a bérleti
díjakat a felére csökkentették a
háború befejezéséig. (Akkor
még nem tudták, hogy a háború évekig fog tartani.)
A község a nemzeti érdekek-

Lóbusz ami a magyarbánhegyesi vasútállomásra vitte a kunágotaiakat

MEGHÍVÓ FÓRUMRA
A Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület a mezőgazdasági szereplők, őstermelők, vidékfejlesztési lehetőségek iránt érdeklődő civil
szervezetek, vállalkozások számára a:
2014–2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI
PROGRAMRÓL tart tájékoztató
fórumot
A fórum időpontja:
2015. szeptember 8. (kedd)

Fórum helyszíne:
10.00, Kunágota Művelődési Ház
(5746 Kunágota, Rákóczi u. 13.)
Előadók:
Ruck Márton, Szél Adrián, Kurai
Nóra, Bucsai Tibor, Kraller József
A fórumon való megjelenés minden
érdeklődő számára ingyenes!
Szemelvények a vidékfejlesztési
program várható pályázati lehetőségeiről (a teljesség igénye nélkül):

nek megfelelően hadi kölcsönt
adott az államnak 5000 koronaértékű kamatozó hadi kötvény vásárlásával. (A későbbiek során még hatszor vásárolt
az elöljáróság hadi kötvényt,
egyre kevesebb lelkesedéssel.)
» 1918. A földosztáshoz bizalmi embereket választanak:
Korpa József, Pósa Mihály,
Gábor András, Sípos Imre,
Magyar András, Pócsik János,
Boldog János, Bakó Pál, Srankó Mátyás.
Az 1918. augusztus 28-i
jegyzőkönyvi beírás szerint a
nagylaki román prefektus,
mint a község felsőbb hatósága 32 korona büntetés megfizetésére kötelezi Raffay Lajost, mert nem fizette meg a
vadászati terület bérleti díját.
Raffay erősen tiltakozott a
büntetés ellen. Indoklásában
szerepelt az a tény, hogy a román megszállás kezdetekor a
faluban lévő összes vadász-

fegyvert be kellett szolgáltatni
a hatóságoknak. A fegyvereket
senki sem kapta még vissza,
ezért sem a vadászati jogokat,
sem pedig a vadászatot gyakorolni nem lehetett!
» 1921. Augusztus 4-én Tóth
László kérelmezi egy második
mozi (mozgó fényképüzem)
felállítását.
A testület szerint tekintettel
arra, hogy a községben a házhelyrendezés folytán 400–450
ház épül, s a tanyákon élők jó
része bekerül a faluba, így a
második mozi felállítása indokolttá válik. (A döntés a következő években kiépülő újtelepi
falurészre vonatkozott.)
» 1926. Augusztus 25-én
báró Urbán Péter javaslatára
gróf Bethlen István miniszterelnök Kunágota díszpolgárává
választatott, Magyarország és
a nemzet megmentése érdekében tett önfeláldozó és eredményes munkájáért.

A kultúr csoport a "30-as évekből

»» Fiatal gazda pályázat
»» Szárítók, kisméretű terménytárolók építése, korszerűsítése
»» kertészetek korszerűsítése, üvegés fóliaházak létesítése, hűtőházak-, tárolók, manipulálók létesítése, kertészeti gépek beszerzése
»» öntözés korszerűsítése
»» mezőgazdasági termékek értéknövelése
»» állattartó telepek korszerűsítése
(trágyatárolók, sertéstartó telepek, baromfitartó telepek, szarvasmarha tartó telepek stb.)

»» Mikrovállalkozások indítása
»» mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
»» Köz és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések
»» falufejlesztési lehetőségek (energetikai korszerűsítés, településképet meghatározó épületek felújítása stb.)
»» Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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