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Matild néni 104 éves

Önkormányzatunk nevében 
Süli Ernő polgármester és 
Boldog Zoltánné jegyző kö-
szöntötte 104. születésnapja 
alkalmából Kunágota legidő-
sebb lakosát, Varga Jánosné 

született Piros Matildot. Ma-
tild nénivel öt éve él az egyik 
leánya, Boriska. Ő gondosko-
dik szépkorú édesanyja ellátá-
sáról.

Isten éltesse Matild nénit!

Fűnyírás a közterületeken
Ezúton is értesítjük a lakos-
ságot, hogy 2016-ban ismét 
szeretnénk biztosítani az 
egyszeri ingyenes fűnyírást a 
község belterületi részein, az 
utcákon.

Az időjárás függvényében 
április hónapban szeretnénk 
ezt megvalósítani.

Ezt követően az utcai közte-
rület fűnyírását az önkor-
mányzat a magánszemélyek, a 
vállalkozások esetében térítés 

ellenében vállalja elvégezni.
A térítés összege egyszeri 

kettőezer forint, sarki ingatlan 
esetében vagy dupla portás in-
gatlannál egyszeri négyezer 
forint, mely összeg az önkor-
mányzat házipénztárába fizet-
hető be. Ennek ellenében az 
önkormányzat az előzőekben 
említett évi egyszeri fűnyírá-
son túl, további legalább kettő 
alkalommal vállalja az ingatlan 
előtti közterület fűnyírását.

Virágos közterületek

Ezúton is köszönjük minda-
zoknak, akik már a tavalyi év-
ben is virág- és növény fela- 
jánlásukkal hozzájárultak a 
Rákóczi utcai közterületek 
szépítéséhez. Folyamatosan 
várjuk és tudjuk fogadni a nö-
vényfelajánlásokat.

Ezúton mondunk köszöne-
tet a virágágyásokat gondozó 
közmunkásaink mellett mind-
azoknak, akik saját utcai virág-
telepítéssel és gondozással ed-
dig is hozzájárultak lakókör - 
nyezetük, és ezzel községünk 
szebbé tételéhez.

Kerékpárút felújítás
Ismert az önkormányzat előtt is a 

meglévő kerékpárút javításra szoruló 
állapota, ezért döntött úgy a képvise-
lő-testület, hogy pályázatot nyújt be a 
kerékpárút és annak csomópontjai fel-
újítására, a fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés című TOP – 3.1.1-15 
kódszámon meghirdetett pályázatra. A 
pályázat benyújtási határideje március 
31. A testület döntött már a pályázat be-
adásáról. Kerékpárút újonnan történő 
létesítésére, új szakasz építésére jelen-
leg nincs pályázati lehetőség.

 Tanyán élők figyelmébe!
A kormány célja, hogy 2020-ig min-

den tanyában legyen villamos energia, 
valamint minden külterületi otthont 
járható úton lehessen megközelíteni. A 
megyei kormányhivatal kiemelten ke-
zeli a program sikeres megvalósítását. A 
meglévő adatbázis frissítéséhez az ön-
kormányzatok segítségét kérték. A ku-
nágotai önkormányzati hivatal munka-
társai április első felében keresik fel a 
tanyán élőket. Egy központi kérdőívet 
töltenek ki, emellett fotódokumentáci-
ót is készítenek a tanyákról.
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A 2016-os évben tankötelessé váló gyermekek 
általános iskolai beiratkozása

A Bereczki Máté Általános 
Iskola, mint kötelező felvé-
telt biztosító iskola felvételi 
körzete: Kunágota, Dom-
biratos települések közigaz-
gatási területe.

2016. évben tankötelessé 
váló gyermekek általános isko-

lai beiratkozásának időpontját 
a fővárosi és megyei kormány-
hivatal az alábbiakban hatá-
rozta meg:

• 2016. április 14-én (csütör-
tök) 8.00–19.00 óra között

• 2016. április 15-én (péntek)  
8.00–19.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító
• a gyermek nevére kiállított 

lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya)

• az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsí-
tó igazolás

A tanköteles korba lépő gye-
rekek, ha tankötelezettségüket 
külföldön teljesítik, a lakóhely, 
ennek hiányában a tartózko-
dási hely szerint illetékes járási 
hivatalnak kötelesek bejelen-
teni.

Ha a tanuló már hazai isko-
lába beiratkozott, az iskola 
igazgatójának kell bejelenteni. 

Hasznos tudnivalók a diák- 
igazolvánnyal kapcsolatban:
• 2016. január 1. napjától in-

gyenesen igényelhetők az ok-
tatási igazolványok. A közre-
működő intézményben 2016. 
január 1. után benyújtott ok-
tatási igazolvány igénylések 
esetében az igazolványok ki-
állítása díjmentes.

• a NEK azonosító elkészíté-
séhez – mely az okmányiro-
dában történik – mindkét 
szülő aláírása, továbbá a 
gyermek születési anyaköny-
vi kivonata szükséges 

• elvált szülők, illetve gyerme-
két egyedül nevelő szülő ese-
tén be kell mutatni a gyer-
mek képviseletének jogos- 
ságát igazoló dokumentumot

Óvodai beíratás
A Kunágotai Óvodába 2016. 
április 14-ig lehet beíratni a 
gyermekeket a körzetüknek 
megfelelő óvodákban:

• Kunágota, Árpád u. 66.
• Kunágota, Rákóczi u. 73.

Szükséges közokiratok, do-
kumentumok:
• a gyermek személyazonosí-

tására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi 
azonosítója és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványa,

• a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa,

• orvosi igazolás arról, hogy 
közösségbe felvehető,

• TAJ kártyája,
• sajátos nevelési igény megál-

lapításáról szóló szakértői 
vélemény,

• beilleszkedési-, tanulási-, 
magatartási zavar megállapí-
tásáról szóló szakértői véle-
mény,

• az étkezési térítési díj megál-
lapításához a gyermekvédel-
mi kedvezményről szóló ha-
tározat, tartós betegségről 
szóló hatósági bizonyítvány,

• 3 vagy több gyermek nevelé-
se esetén a családi pótlék fo-
lyósításáról szóló igazolások,

• nem magyar állampolgár 
esetén az országban tartóz-
kodás jogcímét igazoló ok-
iratot.

Húsvéti ráhangoló

Március 23-án délelőtt az 
óvodások a Művelődési Ház-
ban töltöttek egy igazán vi-
dám, húsvétra hangoló déle-
lőttöt.

Lali Bohóc zenés előadással, 
mókás jelenetekkel, varázs- és 
bűvészmutatványokkal, zsong-
lőrködésekkel, élőzenével, a 
gyerekek aktív közreműködé-
sével gondoskodott a jó han-
gulat megteremtésről.

A műsor után tojáskeresésre 
invitáltuk a gyerekeket. Az 
épület számos pontján elrej-
tettünk rengeteg csokitojást. 
Nagy izgalom övezte a „kereső 
hadjáratot”. Talált is mindenki 

bőven és minden tojás a poca-
kokba „gurult”nyomban.

Az épület szerte 22 db nagy-
méretű, egyedien kialakított, 
hagyományos, ügyességi, logi-
kai, mozgás és képességfej-
lesztő nagyméretű fajátékokon 
próbálhatta ki a legkisebbtől a 
legnagyobbig mindenki a ké-
pességeit. Óriás forgatag, 
nyüzsgés volt. Egy-egy sikeres 
célba találáskor hatalmas sikí-
tás, taps hangzott fel.

Nyuszi a nagyterem egyik 
szegletében arcfestésre csábí-
totta a kicsiket. Sokféle kíván-
ság teljesült.
Kissné Nagy Éva óvodavezető
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Közfoglalkoztatás
Mezőgazdasági programe-
lem: 2016.03.01.–2017.02.28.

Kunágota Község Önkor-
mányzata a mezőgazdasági 
programelem keretein belül 
szántóföldi zöldség-gyü-
mölcstermesztést, konyhakerti 
kultúrák termesztését, szántó-
földi növénytermesztést, állat-

tartás és vadtartást kíván foly-
tatni önkormányzati tulajdonú 
17,38 hektár nagyságú terüle-
ten. A mezőgazdasági tevé-
kenységet külterületen 13,77 
hektáron, belterületen 3,613 
hektáron végezzük.

A területek és a kultúrák 
megválasztását elsősorban a 
napközi konyha igényeinek 
megfelelően alakítjuk ki, a ter-
melés elsősorban saját felhasz-
nálásra történik. Kertésze-
tünkben termelt növényként 
pl. görögdinnye, sárgarépa, 
petrezselyem, zöldbab, száraz-
bab, burgonya, fokhagyma 
szerepel. Az előző program-
ban a 149. hrsz. területen felál-
lításra került öt fóliasátor, me-
lyet további két növényház 
felállításával bővítünk. A fólia-
sátor kiépítésének célja a friss 
fogyasztású élelmiszerek elő-
állítása.

A fóliasátrakban különféle 
zöldségeket termelünk: papri-
ka, paradicsom, uborka, kara-
lábé, karfiol. A megtermelt 
kultúrnövények elsősorban a 
helyi napközi konyhán kerül-
nek majd feldolgozásra.

Célunk a közétkeztetésben 
részvevők számára saját alap-

anyagból történő ételkészítés, 
valamint a konyhai kiadások 
mérséklése. 

A külterületi területen gö-
rögdinnye, cirok, kápia papri-
ka, lucerna termesztése folyik. 

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

Az önkormányzati tulajdonú 
090/42 hrsz. alatti terület 
1,557 hektárján volier kiépíté-
se történt. A fácánok az előző 
programban felállított volier-
ben lesznek elhelyezve. A ma-
darakat a szabadpiacon érté-
kesítjük. A program keretében 
3000 db fácán, 20 méhcsalád, 
65 db birka vásárlását tervez-
zük.

A közfoglalkoztatási létszám 
ebben a programban összesen 
164 fő.

Helyi sajátosságra épülő köz-
foglalkoztatás: 2016.03.01.–
2017.02.28.

Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás keretében 
betonelem-gyártás, épület fel-
újítás, asztalos ipari munkála-
tok, papírbrikett gyártás és 
földtégla készítés folyik. A 
programban 98 közfoglalkoz-
tatott végzi a feladatokat.

A betonelem-gyártás során 
előállított termékeket a közte-
rületi járdák, közterületi terek 
és intézmények udvaraiban 
térburkolat javítására, térbur-
kolására használnánk fel.

Az épületfelújítási külső-, 

belső munkálatokat, vizes he-
lyiség kialakítását, külső- belső 
festést önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanoknál végzünk. 

Az asztalosüzemben elsősor-
ban lakossági és közösségi te-
rek felújításához, kialakításá-
hoz szükséges utcai bútorok, 
előtetők készülnek.

A papírbrikett gyártással ol-
csó, tiszta és környezetbarát 
tüzelőanyagot állíthatunk elő. 
A földtégla préselt földből elő-
állított építőanyag. Rendelte-
tése ugyanaz, mint a vályog-
téglának. 

Pilot program 2016.03.01.–
2017.02.28.

Az idei évben a program 2x5 
fős csoportokban folytatódik. 
2016.03.01–2017.02.28-ig az 
Európai Uniós Társadalmi 
Célú Nonprofit Kft. segítségé-
vel, közreműködésével szeret-
né a konzorcium az eltervezett 
kultúrákat megtermelni és a 
sertéseket tenyészteni.

A Nonprofit Kft. feladata a 
különféle beszerzések meg-
szervezése, koordinálása és a 
termékek értékesítési piacának 
felkutatása, mely mellett biz-
tosítja a szaktanácsadói háló-
zatot és adminisztrációt.

A közfoglalkoztatottak bér 
és járulékköltségén felül ka-
pott 20% mértékű támogatást 
a települések a tökre oltott sár-
gadinnye palánták-, illetve a 
fennmaradó részt táp vásárlá-
sára fordítják.

A megtermelt javakat, bevé-
teleket a konzorcium vissza-
forgatja a termelésbe, melynek 
a célja, hogy 2017. február 28. 
után át tudja adni az eszközö-
ket a már megalakult szociális 
szövetkezeteknek.

A szociális szövetkezetek, 
így már el tudják indítani úgy 
a termelést, hogy a megter-
melt javak plusz forrást, bevé-
telt nyújtsanak a még közfog-
lalkoztatásban dolgozó 
szociális szövetkezeti tagok-
nak.

Anyakönyvi hírek
Megszületett: Sztranyánszki 

Tünde kislánya, Ramóna és Apo-
nyi Beatrix és Szokircsák András 
kisfia, András. 

Halálesetek: Urbán Józsefné 
született Mészáros Julianna 84 
éves korában, Bodzán Mátyás 73 
éves korában elhunyt.

Ki a mester két keréken?
Iskolánkat Ásós Sarolta 6. b és 

Kocsis József 5. a osztályos tanu-
ló képviselte Mezőkovácsházán, 
a „Ki a mester két keréken?” ver-
seny városi döntőjén.

Ásós Sarolta a döntőben I. he-
lyezést, Kocsis József III. helye-
zést ért el. Ásós Sarolta eredmé-
nyével bejutott a megyei 
döntőbe.

Bontáshoz is 
kell engedély
Az elmúlt hónapban több la-

kossági bejelentés is érkezett 
az önkormányzathoz, mely 
szerint  lakóépületek  bontása 
történik az utcákban. A lakos-
sági bejelentéseket az illetékes 
építéshatósághoz továbbítot-
tuk, mely a helyszínt megte-
kintette, a szükséges intézke-
déseket megteszi.

Természetesen az ingatlan 
tulajdonosának jogában áll a 
saját tulajdonú lakóépülete 
bontását elhatározni, ehhez 
azonban szükséges ezt jeleznie 
az illetékes építéshatósághoz a 
megfelelően elkészített és ösz-
szeállított bontási tervdoku-
mentációval, melynek készít-
tetéséről és tartalmáról az 
építéshatóság a szükséges fel-
világosítást megadja.

Az építéshatóság címe és el-
érhetősége: Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyulai Járási 
Hivatala Építésügyi Osztály, 
Gyula, Petőfi tér 3., Telefon: 
66/526-800.

Önkormányzati helyszíni 
szemlénk alapján 4 életveszé-
lyes lakóépület bontását ren-
deltük el, kötelezve a tulajdo-
nosokat erre, egyidejűleg az 
illetékes építéshatóságot érte-
sítve.

Fotó: OrosCafé.hu
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Jó formában menetel előre a focicsapatunk
A KTE felnőtt csapata ebben 
az évben már 5 bajnoki mecs-
csen van túl. Az időpontok, 
eredmények és góllövők:
1. Március 6-án: Békéscsabai 

MÁV SE – KTE: 0-2; Gól-
lövők: Puporka Elemér és 
Multyán Csaba

2. Március 12-én: KTE – 
Okány: 3-1; Góllövők: 
Multyán Csaba 2, Pesti 
László (öngól)

3. Március 19-én: Battonya 
TK – KTE: 2-3; Góllövők: 
Puporka Elemér és Berta 
Sándor 2

4. Március 26-án: KTE – Új-
kígyós FC: 4-5; Góllövők: 
Puporka Elemér, Balog 
Adolf, Andrejkovics Csaba, 
Multyán Csaba.

5. Április 3-án: Bucsa SE – 
KTE: 0-1; Góllövő: 
Multyán Csaba

Összesen 13 gólt rúgtunk és 
8 gólt kaptunk, Multyán Csa-
ba 5 gólt, Puporka Elemér 3 
gólt rúgott.

Multyán Lajos edzőt kér-
deztük a csapatról, aki el-
mondta:

– Ezen az 5 meccsen szépen 
szerepelt a csapat, a megsze-
rezhető 15 pontból 12 pontot 
szereztünk. Egy hazai pályás 
vereségünk is volt, ez sajnos a 
kapusunk előző mérkőzésen 
történt eltiltása miatt követ-
kezhetett be, őt nem tudtuk 
igazából pótolni.

Az új játékosok beilleszked-
tek a csapatba, Puporka Ele-

mér 3 gólja is mutatja, illetve 
Hajdú Norbert is összetartja a 
gárdát és a többiek is hozzá-
tették azt a pluszt, ami a csapat 
jelenlegi helyzetéhez kellett. 
Focistáink teljesítményéhez 
párosul még szurkolótáborunk 
lelkesedése, akik az idegenbeli 
mérkőzéseinkre is szép szám-
mal és lelkesen kísérik el a csa-

patot. Ezúton is köszönjük a 
szurkolást és a támogatást! A 
télen alakult új összetételű 
csapat mentálisan is és moráli-
san is erősebb a tavalyi csapat-
nál, ennek ékes bizonyítéka az 
idegenbeli mérkőzések telje-
sítménye, eredménye. Remé-
lem, a folytatás is ilyen, vagy 
még jobb lesz.

Kerékpáros iskola kupa

A „Kerékpáros iskola kupa” 
városi döntőjében, Mezőko-
vácsházán Kardos László 6. a 
és Nyegota Evelin 7. b osztá-
lyos tanuló mérte össze tudá-

sát a versenyen megjelent töb-
bi iskola diákjával.

Szoros küzdelemben diákja-
ink az erős középmezőnyben 
végeztek.

Kunágotán is áthalad  
a megyefutás

A Budapest Sport Iroda 
egyik békéscsabai futónagy-
követe, Tóth László április 
16-ig körbefutja Békés me-
gyét. A Megye Futás 2016 
program 44 települést, köz-
tük Kunágotát is érinti.

A sportember 11 nap alatt 
518 kilométert tesz meg. Sze-
retné, ha a programhoz min-
den településen csatlakozna 
egy-egy küldött, aki Tóth 
Lászlóval végigfut a települé-
sen, s elvinné a futás hírét a 
következő település delegáltjá-

nak. Várják tehát a futás sze-
relmeseit, akik a jövőben kö-
zös futásokat szerveznének, 
összefognák a helyi futócso-
portokat, s akikből akár futó-
nagykövet is válhatna a jövő-
ben! Azok jelentkezését is 
várják, akik rövidebb szakaszt 
tennének meg a futónagykö-
vet társaságában.

Április 8. péntek: 12. sza-
kasz: Kunágota–Dombegyház 
| 11:40–13:05 | 13,6 km.

www.facebook.com/bekesme-
gyefutas

Fotónkon az ugyancsak jól szereplő ificsapat látható


