
Szabó Lőrinc: AZ ANYÁK
Csak egy voltak kivétel, az Anyák.
Szentek és ápolónők: a csodát,
a jelenést láttam bennük. A nagy
odaadást, az aggodalmakat,
a virrasztást, a könnyet, s mind, amit
a nő szenved, ha otthon dolgozik,
a gondviselést. Hogy testileg mi a
férj, feleség s a család viszonya,
nem sejtettem-kutattam. Valami,
éreztem előre elrendeli,
ki hol álljon, mi legyen, öröme,
bánata mennyi, milyen gyermeke,
és ezen változtatni nem lehet.
A férfi maga küzdi ki szerepét,
a nők az eleve-elrendelés:
ők a béke, a jóság, puhaság
a földön, a föltétlen szeretet…

Kedves Édesanyák,  
Nagymamák, Dédmamák!
Szeretettel köszöntöm Önöket  
a közelgő anyák napja alkalmából. 
Köszönjük a gondoskodást, a féltő 
szeretetet, amellyel felneveltek 
bennünket!
Tisztelettel: Süli Ernő polgármester

Mutasd Magad 
Dél-Békés!

Április 16-án iskolánk is 
képviseltette magát a Mutasd 
Magad Dél-Békés! kulturális 
rendezvényen.

A gyerekek vers és tánc kate-
góriában is ügyesen szerepel-
tek. Nyegota Evelin arany mi-
nősítéssel, az ifjú néptáncosok 
pedig ezüst minősítéssel ve-
hetnek részt a Százszorszép 

Gálán Mezőhegyesen. Továb-
bi ezüst minősítést kapott 
Nyegota Vivien, bronz minő-
sítést Mohácsi Annabella, 
Varga Fanni, Varga Zoltán és 
Nyegota Kevin, valamennyien 
szép versmondásukkal érde-
melték ki az okleveleket.

Gratulálunk minden fellépő-
nek!

A napközis konyha 
mindennapjairól

Községünkben a napközis 
konyha közétkeztetési prog-
ram keretében naponta az 
alábbi korosztályok étkezte-
tését látja el:
• óvodások: 78 fő
• általános iskolás alsó tagoza-

tosok: 111 fő
• általános iskolás felső tago-

zatosok: 113 fő
• szociális étkeztetésben része-

sülő felnőttek: 25–30 fő
• dolgozói étkezés: 40 fő
• vendégebéd: 15–20 fő.

A napi átlag 380 fő ebédelő 
közül 200-210 fő étkezik a 
napközis konyha ebédlőjében. 
A további adagok az óvodák-

hoz, az újtelepi iskolához, a 
szociális szolgáltató központ-
hoz kerülnek kiszállításra. 

A konyha gyermekélelmezé-
si intézmény. Az étrend össze-
állítása, az alapanyagok kivá-
lasztása során a korosztályra 
vonatkozó speciális előíráso-
kat is be kell tartanunk.

Az étrend változatosabbá té-
teléhez felhasználtuk és fel-
használjuk ebben az évben is a 
mezőgazdasági közfoglalkoz-
tatási programban termelt nö-
vényeket. Így a megtermelt 
zöldborsó, zöldbab, karalábé, 
sárgarépa, petrezselyem, ubor-

Toronyfelújítás
A Kunágotai Szent Imre 

Plébánia vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumtól 2015-ben és 2016-
ban.

A támogatás összegét temp-
lomunk tornyának felújítására 
fordítjuk. Jelen pillanatban az 
állványozás zajlik, melynek 
következtében megkezdik a 
szakemberek a torony teljes 

felújítását. Le kell cserélni a 
tornyot fedő lemezt, a sérült 
faszerkezeti elemek is cserére 
szorulnak. Kijavítják a torony 
zsaluzott ablakait is, és legvé-
gül a vakolat kijavítása és fes-
tése következik.

Reményeink szerint ez a 
munka két hónap alatt befeje-
ződik. A templom további fel-
újítása jövőbeli terveink között 
szerepel.                   Blás Sándor

» folytatás a 2. oldalon
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A költészet napja

Április 14-én került sor a 
vers ünnepére iskolánkban. A 
művelődési ház adott otthont 
a rendezvénynek, melyen a 
DÖK néhány tagja verselt és 
énekelt a kamaszokról. Majd 
a vállalkozók elmondhatták 
kedvenc költeményüket. Ezt 
követően Nagy Róbert, a Jó-

kai Színház művésze előadását 
hallgathattuk meg, aki szintén 
versek tolmácsolásával és da-
lokkal kalauzolta a nézőket a 
költészet világában. A rendez-
vény végén az érdeklődőknek 
kötetlen beszélgetésre nyílt 
lehetőségük a Kunágotáról el-
származott színésszel.

Versmondás 

A helyi fordulók után a vers-
mondás Mezőhegyesen foly-
tatódott április 11-én.

Iskolánkat 6 tanuló képvisel-
te három kategóriában: 3–4.
osztály, 5–6. osztály és 7–8.
osztály. Mindegyikük kitett 
magáért, végül két közönség-
díjat és két első helyezést hoz-
tunk haza. Dóczi Orsolya és 

Nyegota Evelin tanulók érték 
el ezt a nagyszerű eredményt, 
és a zsűri véleményével össz-
hangban a közönség elismeré-
sét is kivívták. Gratulálunk 
versmondóinknak!

Dicséret illeti a többieket is: 
Fábián Júlia, Kovács Eszter, 
Nyegota Vivien és Juhász Or-
solya tanulókat.

Közlekedésbiztonsági 
verseny

A kunágotai Bereczki Máté 
Általános Iskola idén is meg-
hirdette a 4. osztályosok 
Közlekedésbiztonsági Verse-
nyét, az előző évben megren-
dezetthez hasonlóan.

A verseny lebonyolítására 
április 22-én került sor a Me-
zőkovácsházi Városi Bale- 
set-megelőzési Bizottság köz-
reműködésével. A versenyre 4 
fős csapattal lehetett nevezni.
Versenyszámok:
• KRESZ elmélet
• Kerékpáros ügyességi verseny

Csapatban a Bereczki Máté 
Általános Iskola negyedikesei 
III. helyezést értek el, még 
egyéni elméleti kategóriában 
Piros Zsolt I. helyezett lett. A 
helyezést elérteken kívül vala-
mennyi versenyző ajándékot 
kapott.

A verseny lebonyolításához, 
a gyerekek és kísérőik meg-
vendégeléséhez, a jutalmak 
megvásárlásához a kunágotai 
önkormányzat nyújtott anyagi 
segítséget, melyet ezúton is 
köszönünk.

Ki a mester két keréken?
2016. április 7-én rendezték 

a Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság épületében a „Ki a 
mester két keréken?” kerékpá-
ros közlekedési verseny me-
gyei döntőjét. A verseny elmé-
leti és gyakorlati (ügyességi) 

feladatok megoldásából, vég-
rehajtásából állt.

Szoros küzdelemben isko-
lánk versenyzője, Ásós Sarolta 
6. b osztályos tanuló egyéni 
összetettben II. helyezést ért 
el. Gratulálunk!

Betonelemek eladási ára
BETONELEM MÉRET  BRUTTÓ ÁR (FT/DB)

» szőlőkaró 250 cm 1200
» gyeprács 40x60x10 cm 600
 40x40x10 cm 500
» járdalap 40x40x6 cm 400

Anyakönyvi hírek
HALÁLESETEK:
Szabó Máté 83 éves korában, 
Ürmösi István József 70 éves korá-
ban elhunyt.

Kecskés Sándor és felesége köszönik 
a helyi polgárőrség kezdeményezé-
sét, valamint mindazok anyagi se-
gítségét, támogatását, akik Levente 
nevű gyermekük gyógyíttatásának 
költségeihez hozzájárultak.

ka, paprika, paradicsom, cékla, 
káposzta, karfiol, vöröshagy-
ma, görögdinnye és sárgadiny-
nye szinte egész évben friss 
zöldségfélével látta el a kony-
hát.

A zöldségeket nemcsak az 
ebédfőzéshez, hanem a tízórai 
és uzsonna készítéshez is fel-

használtuk. A konyhán lecsó, 
paradicsomlé, céklasaláta, ká-
posztasaláta, savanyú uborka 
készült, így a téli időszakban is 
felhasználhatóak voltak.

A közeljövőben szeretnénk a 
község honlapján is rendszere-
sen közzétenni a konyha heti 
étlapját.

A napközis konyha 
mindennapjairól

» folytatás a 1. oldalról
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9.00.: Nevezés a hangosító sátornál a kispá-
lyás labdarúgó versenyekre

9.00.: Aszfaltrajz verseny 

9.00.: Kézműves foglalkozás (ajándéktárgyak 
készítése)

9.30.: Kakaós csiga és tea osztás

10.00.: Játékos ügyességi és evőversenyek 
(helyszín: az ugrálóvár környéke)

csoki evő verseny, zsákban futás, medicinlabda do-
bás, talicskázás, ping-pong labda egyensúlyozás 
kanálban, dekázó verseny gyerekeknek

10.00.: Kispályás labdarúgó mérkőzések kez-
dete (nevezés 9.30-ig a hangosító sátornál)

10.00.: Ingyenes ugrálóvár és csúszda gyere-
keknek 15 óráig

11.00.: Közös körtánc a májusfa körül, majd 
májusfamászás, ezt követően a helyi nép-
tánccsoport közreműködésével táncház.

13.30.: Női kézilabda mérkőzések (nevezés 11 
óráig a hangosító sátornál)

14.00.: Helytörténeti TOTÓ 15 óráig a hangosí-
tó sátornál

14.00.: A falu legerősebb embere verseny

16.00. : Tizenegyes rúgó verseny

16.00.: Tombolahúzás

16.30. : Szemétszedő verseny

Kunágota Község Képviselő-testülete tisztelettel 
meghívja Önt és Kedves Családját  

a május elsején (vasárnap) a községi sportpályán 
megrendezése kerülő majálisra.

A majális előtti este, április 30-án (szombaton) fáklyás felvonulás és tábortűz lesz fúvószene-
kar közreműködésével. Gyülekező és indulás a Géppark elől 19.30 és 20 óra között.  
A felvonuláshoz fáklyát a résztvevők hozzanak magukkal.Felvonulás a Gépparktól  

a Tornateremig (Árpád utca 75.) lesz 20.00. óra és 21.00. között. 
A tábortűz mellett zsíros kenyér és tea fogyasztható 22 óráig.

Délelőttől folyamatosan kapható 200.- forintos áron tombola, melynek nyereményei, az Anyák napjára tekintettel, egynyári virágpa-
lánták és cserepes virágok. | A rendezvény ideje alatt a pálya területén a kijelölt helyszínen bográcsos főzésre van lehetőség, családok, 
baráti társaságok számára. | Az ehhez szükséges felszerelésről mindenki maga gondoskodik, a főzéshez tűzvédelmi okokból csak  

gázpalack használható. | A nap folyamán büfé (üdítők, italok, szendvics stb.) kínálatából válogathatnak.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A RENDEZŐK!

PROGRAMAJÁNLAT

MAJÁLIS 2016.
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Kunágota lakosság- 
számának változása 

1844-től 2015-ig

Békés megye 75 települése közül 
7 településen nőtt az előző évhez 
képest az állandó lakosok szá-
ma, az egyik Kunágota.

 Évszám Lakosság száma fő
 1844 654
 1848 1028
 1853 1353
 1861 1671
 1870 2253
 1880 3619
 1890 4787
 1900 5509
 1910 5609
 1920 5958
 1930 6964
 1941 6426
 1949 6380
 1960 5547
 1970 4622
 1980 3766
 1985 3712
 1988 3590
 1990 3392
 2000 3217
 2010 2919
 2011 2908
 2012 2906
 2013 2890
 2014 2842
 2015 2855

Adóbevallás
A személyi jöedelemadó-beval-
lás benyújtásának határideje:
2016. május 20.
KUNÁGOTA KÖZSÉG MŰVE-
LŐDÉSI HÁZÁBAN
(Kunágota, Rákóczi u. 13.)
kihelyezett ügyfélszolgálatot 
tartunk 2016. május 10-én, ked-
den 10–14 óráig,
ahol szakembereink közremű-
ködésével személyi jövedelem-
adó-bevallását elkészítheti, a ki-
töltésben segítséget kérhet.
A bevallás elkészítéséhez szük-
séges igazolásokat kérjük hozza 
magával!
Lehetőséget biztosítunk ügyfél-
kapu nyitásra is, amelyhez érvé-
nyes e-mail cím szükséges.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Békés Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóság (Békéscsaba, Kinizsi 
utca 1. Tel.: 06 66 996 100, Fax 06 
66 996 200, E-mail: bekesavig@
nav.gov.hu) www.nav.gov.hu

Focistáink a Bozsik programban
A Bozsik program U12–U13-as korcsoportos csapatunk 
(balról jobbra) Puporka Elemér segítő edző, Jeszenszki 
Zsolt, Kovács Norbert, Bertók Zoltán, Csatlós Máté, Balog 
Erik, Dóczi Zalán, Gál Ádám, Balog János, Vadász Bianka.

U10–U11-es korcsoportos csapatunk: Állók: Fehérvári 
Máté, Multyán Lajos felkészítő edző, Süli Benedek, Sallai 
János. Guggolnak: Szakál Dávid, Pócsik Martin, Kovács 
Alexandra, Hajdú Ákos, Nagy Patrik. Elől: Nagy Dániel.

Kunágota, Művelődési Ház, Rákóczi u. 13.

2016. május 5., 13.00
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