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Kunágota Község időszaki kiadványa

Tisztelgés a hősök
emléke előtt
Az I. és II. világháború hőseire
emlékeztünk május utolsó vasárnapján a római katolikus temetőben megrendezett ünnepségen.
A résztvevők megkoszorúzták az
emlékműveket, mécseseket helyeztek el az I. világháborúban elesett
áldozatok síremlékénél.
Kunágota Község Önkormányzat
Képviselő-testülete írásbeli határozatban köszönte meg Pócsik László
nyugalmazott alezredesnek, hogy a
kunágotai temetőben lévő tizenöt I.
világháborús hősi sír rendbehozatalára a saját vagyonából áldozott.
A képviselő-testület köszönetét
fejezte ki azért, hogy ápolta és gondozta az I. világháborúban elhunyt
kunágotai áldozatok síremlékét, továbbá köszönettel és tisztelettel vállalta a felkérést a hősi sírok további
gondozása vonatkozásában.
A grémium vállalta és ígéretet
tett, hogy örökül hagyja a soron következő képviselő-testületek részére
is a sírhelyek gondviselését és az áldozatokról, hősökről való megemlékezést.
A Magyar Hősök Emlékünnepe,
szüleink és nagyszüleink küzdelmei,
fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek
méltó módon, békés körülmények
között folytatják és teljesítik majd
be az elődök örökségét.
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209 kunágotai veszett oda
az I. világháborúban
Kunágota község lakossága és az önkormányzata minden időben
híven őrizte a hazáért
életüket áldozó hősök
emlékét.
A Nagy Háborúban
209 kunágotai katona
vesztette életét a különböző hadszíntereken. Az
1920-as éveken már komoly tervek születtek egy
méltó hősi emlékmű felállítására, de a pénzügyi
fedezet ehhez nem volt
meg. A lakossági gyűjtés
sem járt eredménnyel, hiszen a falu elszegényedett.
Az emlékmű pótlására
évtizedekkel később, 1996ban került sor. A község vezetése egy fekete márvány obeliszket állíttatott az áldozatok
tiszteletére. Mivel az emlékmű
elkészítésekor a hősi halottak
névsora ismeretlen volt, ezért a
nevek nem kerülhettek fel az

Mindenkinek kötelessége
rendben tartani a portáját
Jogos igénye valamennyiünknek, minden lakosunknak, hogy ha saját lakókörnyezetét rendben tartja, azt
ne rontsa le a szomszédos ingatlan(ok) rendezetlensége,
elhanyagoltsága.
Ezúton is felhívunk ezért
minden ingatlantulajdonost és
ingatlan használót, hogy saját
lakókörnyezetét, kertjét és
portáját tartsa rendben. Nem
csak a parlagfű irtása kötelező,
hanem a földterületek, kertek

2016. június 3.

és porták rendben tartása és
gyommentes állapotban tartása is. Ennek a kötelezettségének mindenki köteles külön
felhívás, felszólítás nélkül is
eleget tenni.
Az ingatlanok rendezettségét, a fentiek betartását a képviselő-testület
elvárásainak
megfelelően fokozottan ellenőrizzük és szankcionáljuk.
Közös érdekünk, hogy szép
legyen településünk.
Önkormányzati Hivatal

oszlopra. Az időközben elvégzett levéltári kutatás alapján
lehetőség nyílt arra, hogy a
209 név elhelyezésre kerüljön.
A nevek pótlásával teljessé válik a temetőben lévő emlékmű
erkölcsi mondanivalója. Száz
év után láthatóvá, a névsor

megismerhetővé
válik,
amelynek meglétét sokáig homály fedte.
A pályázati programnak köszönhetően a temetőbe látogatók részesei lehetnek annak, amint
az Ismeretlen hősök nevet és arcot kapnak. A lokálpatrióta családok pedig nemzedékeken át
büszkén hirdethetik hős
felmenőiket. A kivitelezés után a névsor az obeliszk előtti ferde talapzaton elhelyezett fekete
márványlapon lesz olvasható.
Időközben önkormányzatunk kedvező hírt kapott a benyújtott pályázattal
kapcsolatban. Felújítási tervünket 1 millió 66 ezer 800
forint vissza nem térítendő támogatással segíti a Közép- és
Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.

Nyári gyermekétkeztetés
A hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei
étkezésének biztosítására az önkormányzat állami
normatívát igényelt a rászorultak napi egyszeri
meleg étellel történő ellátásához.
Az ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat minden
érintetthez eljuttattuk. A szünidei étkeztetésre vonatkozó nyilatkozatok leadási határideje június 3.
péntek. Kérjük a nyilatkozatok határidőben történő benyújtását, abban az esetben is, ha nem igényli a szülő gyermeke részére az ingyenes ellátást.
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Augusztusban FALUNAP!
Ebben az évben is tervezi önkormányzatunk augusztusban a FALUNAPOK megrendezését.
A XVI. Falunapok tervezett időpontja augusztus 6.
szombat és augusztus 7. vasárnap.
Szombaton a szórakoztató, vasárnap a sportprogramokra kerülne sor. A programok szervezése folyamatban
van, részletekkel a későbbiekben jelentkezünk.

Önkormányzati NYÁRI TÁBOR
Az önkormányzat ezúton meghirdetett előzetes igényfelmérést végez
önkormányzati „nyári tábor” iránti
érdeklődésre, igényre.
A nyári tábort egy hétre, azaz 5 munkanapra, naponta 9 és 14 óra között
biztosítanánk a jelenlegi 1.-7. osztályos tanulók részére, várhatóan július

11. és július 15. között.
Az előzetes igényeket a Szociális Szolgáltató Központ családsegítőinél
2016. június 10-én 12 óráig jelezhetik a
szülők személyesen.
A beérkezett igények függvényében a
képviselő-testület dönt a lehetőségről
és az időpontról.
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Ballagó nyolcadik osztályosok
A 2015/2016. tanévben ballagó nyolcadik osztályosok és osztályfőnökeik
névsora:
8. a osztály: Asztalos Máté Zsolt, Bugyi Benjamin Zoltán, Buza Viktória,
Juhász Orsolya, Lakatos Rómeó, Lisztóczki László, Nagy Csilla, Nagy Iván
Adrián, Samu Anita, Samu Armandó
Lóránd, Szakál Zoltán Mihály, Szokircsák Dániel, Ürmösi Viktor György,

Vadász Viktor Sándor; Sipos László
osztályfőnök
8. b osztály: Ásós Tamás, Bodzán Nikolett, Bujdosó Gyula, Fülöp Diána,Gaudi Bence, Kakuszi Márk, Kovács
Petra, Kürti János, Mag Róbert,
Multyán Fanni, Piros Andrea Gréta,
Purecse György, Szendrey Melánia, Tejes Viktória, Tóth Zoltán, Vajda Sándor
Richárd; Szabó Tímea osztályfőnök

Iskolai TANÉVZÁRÁS
A 2015/2016. tanév záró eseményei a
Bereczki Máté Általános Iskolában.
A tanév utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).
Iskolánk 8. évfolyamos diákjai 2016.
június 18-án (szombat) ballagnak, a
ballagási ünnepség ezen a napon reggel 08.30-kor kezdődik, helyszíne az

iskola központi épülete.
A tanévzáró ünnepséget 2016. június
21-én (kedd) tartjuk az iskola központi
épületében délután 17.00 órakor.
A ballagási és tanévzáró ünnepségeken a jutalomban részesülő tanulók
elismeréséhez a kunágotai önkormányzat nyújt anyagi segítséget.

Támad a parlagfű, kötelező irtani!
A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok legkésőbb június
30-ig végezhetik el büntetlenül. Ezt követően viszont az
illetékes hatóság a bejelentések alapján közérdekű védekezést rendelhet el, amelynek
költségei – és a kezelést követően megállapított növényvédelmi bírság – a tulajdonost,
illetve a földhasználót terhelik.
Az eljárás végén fizetendő
összeg akár kétmillió forint is
lehet!
A parlagfű terjedésének legfőbb okai
Az ürömlevelű parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia (szinonim neve Ambrosia elatior)) Észak-Amerikából származó, egyéves, lágyszárú,
fészekvirágzatú növény. Magyarországra a XX. század elején került be, és hazánk egész
területén nagyon gyorsan
meghonosodott. Rendkívül
igénytelen és gyorsan terjedő
gyom, amely a magasabban
fekvő, hűvösebb klímájú területeket (Alpokalja, Északi-középhegység), valamint a Duna-Tisza-közének
meszes

homokját kivéve mindenhol
általánosan
elterjedt. Az
1996–97-ben végzett országos
gyomfelvételezés átlaga szerint, borítása alapján a szántóföldeken az 1. helyen áll, a mezőgazdaságilag hasznosítható
területnek több mint 80%-án
megtalálható kisebb-nagyobb
mértékben – olvastuk a gazdabolt.hu internetes portálon.
A védekezés optimális időpontja és módszerei
A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka júniusra esik, majd ezt
követően a virágzat képzésére
kezdi fordítani energiáit. Az
allergia szempontjából veszélyt jelentő porzós virágok
jelennek meg előbb, július első
felében, majd július végétől
megindul a pollenszóródás,
mely még ősszel is tart, és
amely során a virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a
védekezést a virágzás előtti
időszakra kell időzíteni. A már
virágzó parlagfű kézi eltávolítása, akár gyomlálással vagy
kapálással, kaszálással rendkí-

vül kockázatos, ugyanis a nagy
tömegű virágpor allergiát
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében is. A
kifejlett növények gyomirtó
szeres kezelése pedig lehet,
hogy már nem nyújt kielégítő
eredményt, így a korai védekezés hangsúlyozása különösen
fontos.
Virágzás előtt tehát az alábbi
lehetőségek vannak a tulajdonos számára a terület parlagfű-mentesítésére
Kézi gyomlálás: Az egyik
leghatékonyabb, ám egyben
legmunkaigényesebb védekezési mód, melyet elsősorban
kiskertek tulajdonosai tudnak
a megfelelő alapossággal,
ugyanakkor a legkisebb költségráfordítással
elvégezni.
Gyomlálás során a bőrallergiás
tünetek elkerülése érdekében
védőkesztyű használata javasolt.
Kapálás, kaszálás: A kapálás
előnye, hogy a növénnyel nem
kell közvetlenül érintkezni. A
kaszálás emellett nagy felületen, viszonylag gyorsan végezhető. Fontos, hogy a növényt
minél mélyebben vágjuk le,

ellenkező esetben az alsóbb
rügyekből újra kihajt. Évente
egy kaszálás nem elegendő!
Először június második felében, a porzós virágok bimbóinak megjelenése előtt 1–2 héttel, majd az év folyamán még
általában kétszer érdemes kaszálni.
Gyepesítés: Kertekben ajánlható, nagyon hatékony védekezési mód. Az ősszel vetett
füvet tavasszal érdemes szelektíven gyomirtani, majd
rendszeresen nyírni, öntözni,
szükség szerint tápanyagokat
kijuttatni mindezzel elősegítve
a gyep megerősödését.
Gyomirtó szeres kezelés: A
parlagterületek, elhanyagolt,
gyomos kertek parlagfű-mentesítésére többféle herbicid is
eredményesen használható. A
védekezés során a mechanikai
és gyomirtó szeres kezelések
kombinációjától várható a legjobb eredmény.

Fotó: internet
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A 2015/2016-os óvodai év ballagó óvodásai
Rákóczi utcai óvoda:
Bacsa Bence, Balog Fruzsina Vanda, Balog Glória, Gaudi András,
Göböly György, Kakuszi Kira Anasztázia, Oláh Tamás, Rácz Noémi,
Samu Adrienn, Tejes Imre, Varga Debóra, Villim Viktória

Gyermeknap
A Bereczki Máté Általános
Iskola
Diákönkormányzata
szervezésében 2016. május
27-én gyermeknapi programokon vehettek részt a tanulók.
Különböző
helyszíneken
mérhették össze ügyességüket,

táncolhattak, filmvetítésen vehettek részt, sportolhattak,
kézműveskedhettek. Az ebédet (töltött káposzta) Ásós
Géza, a békési KIRA vendéglő
tulajdonosa főzte meg és ajánlotta fel az iskola tanulóinak és
pedagógusainak.

Árpád utcai Óvoda:
Balog Adrián Dominik, Balogh Fatime, Bertók Balázs, Gaudi Elvira,
Hajdú Anita, Kovács Richárd, Nagy Katalin Erzsébet, Nagy Krisztián,
Samu Viktória, Varga Adrián

Anyák napja
a könyvtárban

Hulladékgyűjtés
A kunágotai Bereczki Máté
Általános Iskola tanulói hulladékgyűjtést (papír, pet-palack)
rendeztek, melynek bevételé-

hez a kunágotai önkormányzat, a tavaly gyűjtött hulladék
ellenértékével még pluszban is
hozzájárult.

Óvodáink nyári nyitva tartási rendje
Június 18-tól július 22-ig
Rákóczi utcai Óvoda zárva, Árpád utcai Óvoda nyitva.
Július 25-től augusztus 20-ig
Árpád utcai Óvoda zárva, Rákóczi utcai Óvoda nyitva
Augusztus 20–31-ig mindkét intézmény zárva tart.
Tanévkezdés szeptember 1-én.

ANYAKÖNYVI hírek
Megszületett:

Kovács Bence
Kovács György és Csécsei Tünde kisfia

Anyák napi ünnepségre várták a településen élő édesanyákat, nagymamákat a könyvtárba.
Nagy Róbert és Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Szín-

ház művészei műsorát láthatták az érdeklődők.
Akik jelen voltak a programon elmondták, hogy hangulatos, kellemes kikapcsolódásban volt részük.
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A győzelmek felé billen a mérleg nyelve
• Bucsa – Kunágota 0:1
• Kunágota – Békés 7:3
• Mezőberény – Kunágota 2:6
• Kunágota – Medgyesegyháza 1:6
• Sarkad – Kunágota 2:3
• Lökősháza – Kunágota 8:0
• Kunágota – Csanádapáca 5:4
• Gyomaendrőd – Kunágota
2:0
Ificsapatunk a hatodik helyen
végzett a csoportban, ami fel-

A Kunágotai TE utóbbi
nyolc mérkőzésének mérlege: öt győzelmet könyveltünk el, három mérkőzésen,
ami egyébként megnyerhető
lett volna, vereséget szenvedtünk.
A megyei I. osztályba feljutó
csapatoktól kaptunk ki. A
masszív Bucsa csapatát és Sarkadot idegenben is le tudtuk
győzni.
Elmondhatom, hogy összes-

jogosítja őket a rájátszásban
való részvételre. Sajnos ifjúsági
csapatunk jelenleg létszámgondokkal küzd.
A Bozsik program május
29-én zárult. A tanév befejezéséig még lesznek edzéseink,
azután, az iskolai nyári szünetben jön egy kis pihenő. A
gyermekeknél fontos, hogy sokat mozogjanak, természetesen a vakáció alatt is.
Multyán Lajos edző

ségében a csapat jól teljesített. A jelenlegi hatodik helyezéssel elégedett vagyok. A
2015/2016. bajnoki évből három mérkőzés vár a csapatra.
Lapzárta idején fogadjuk a
dobogó 1. helyét elfoglaló Békésszentandrás csapatát, majd
Dombegyházára látogatunk.
Az utolsó mérkőzést hazai pályán Sarkad csapata ellen
játsszuk. Az együttes jelenleg a
tabella ötödik helyén áll.

Elismerésések a Bozsik programban

2016. május 20-án iskolánk
30 fővel vett részt az idei év
utolsó Bozsik Tornáján.
Minden résztvevő gyermeknek ajándékkal kedveskedtek a
szervezők: karkötőt, csokit,
emléklapot és egy aranyérmet

kaptak a tanulóink. Oklevéllel
jutalmazták a pénteki torna
legjobbjait, akik a következők
voltak: Ásós Sarolta 6. b, Pócsik Boglárka 7. a, Ásós Tamás
8. b, és Kakuszi Márk 8. b osztályos tanulók.

Egész éves kiemelkedő teljesítményükért egy üveg kupa
jutalomban részesült Lakatos
Rómeó 8. a, és Multyán Fanni
8. b. osztályos tanuló (a képen
Szabó Zoltán és Zsurzs Henrietta felkészítő tanárokkal).

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

