
VIDÁMSÁG, TÁNC, MÓKA A TŰZ KÖRÜL

Július 2-án ismét birtokba 
vették a kunágotai sportpá-
lyát a kézműveskedést, nép-
táncot, játékos vetélkedést 
kedvelő kicsik és nagyok.

Ezúttal már az V. Tűzugrás 
Fesztivált rendezte meg a Ku-
nágotai I�úsági Néptánccso-
port, és mivel jubileumról van 
szó, igyekeztünk színes prog-

ramsorozattal várni az érdek-
lődőket. A hagyományos kéz-
műves foglalkozás és Betyár-
olimpia mellett szombaton 
első előadását mutatta be a 
Bála Bábszínház, Paraszt-
dartsban tehették próbára 
ügyességüket a felnőttek és a 
gyerekek, valamint újdonság-
ként élő szereplős mesetársas-

játékban is összemérhették 
tudásukat a vállalkozók. A nap 
folyamán igazi szépségeket le-
hetett csodálni a népi bazár-
ban, az éhes és szomjas vendé-
geket pedig zsíros kenyérrel, 
süteménnyel és limonádéval 
kínáltuk. Este a tűz és az el-
készített lámpások fénye mel-
lett a közönség ismét láthatott 

táncbemutatót, majd minden-
ki táncra is perdülhetett a 
hangulatos muzsika hangjaira. 
Köszönet a helyi önkormány-
zatnak és a Bereczki Máté 
Általános Iskolának, valamint 
minden segítőkész csoportnak 
és magánembernek a támoga-
tásért.

Jarabek Krisztina

DÍSZPOLGÁRAINKT ÓL BÚCSÚZUNK

Tóth Mihályné született Ködmön Veronika 2001-ben vehette át 
Kunágota lakóinak egészségéért végzett kiemelkedő munkája elis-
meréséül a díszpolgári címet.

Veronka néni évtizedeken keresztül a helyi egészségügyi ellátásban 
dolgozott körzeti nővérként, felettesei és a betegek megelégedésére. 
Nyugdíjba vonulása után kapta meg az önkormányzati elismerést. 
Élete utolsó évtizedeit Orosházán töltötte, ahol 88 éves korában 2016. 
április 6-án hunyt el. A kunágotai temetőben helyezték végső nyuga-
lomra, június 8-án.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Szilágyi János Kunágota sportéletében kifejtett több évtizedes te-
vékenysége elismeréséül 2003-ban vehette át a díszpolgári címet.

Szilágyi János 1966 óta edzősködött, munkássága ideje alatt érte el 
helyi csapatunk, a KTE, legnagyobb sikereit. Emellett Elektől Batto-
nyáig, de egész Békés megyében is ismert edző és sportvezető volt. 

Az önkormányzati sportrendezvények elismert és aktív résztvevője-
ként még az ez évi majális sorsolását is elkészítette, és részt vett a 
rendezvényünkön. 

Gyulán hunyt el 2016. június 19-én, 78 éves korában. A kunágotai 
temetőben helyezték végső nyugalomra, június 24-én.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

V. Tűzugrás Fesztivál

Kérdezzen személyesen a polgármestertől!
Kérdezzen személyesen Süli Ernő polgármestertől, aki 2016. július 

22-én (péntek), 9 és 12 óra között a helyi Művelődési Házban várja az 
érdeklődőket, kérdezőket!

Önkormányzati nyílt napra várjuk az érdeklődőket!
Önkormányzati nyílt napra várjuk az érdeklődőket 2016. július 21-én 

(csütörtök), 10 és 12 óra közötti időben.
A nyílt nap keretében szeretnénk az érdeklődő lakosságnak megmu-

tatni, bemutatni az önkormányzati, közfoglalkoztatási munkavégzési 
helyszíneket, munkaterületeket.

A megtekintéshez az érdeklődőknek buszjáratot biztosítunk. Az au-
tóbusz indulása a Községháza előtti parkolóból, 10 órakor lesz.

Megszűnik a víziközmű társulat
A Kunágotai Víziközmű Társulat május 18-án tartott közgyűlésén 

megállapította, hogy az alapszabályában meghatározott közcélú fela-
datait végrehajtotta. A közgyűlés a jogszabály szerinti elszámolási el-
járást megindította. A társulat megszűnésének várható időpontja 
2016. december 31. Tisztelettel kérjük azon társulati tagokat, akik még 
fizetési meghagyással rendelkeznek, hogy sziveskedjenek azt rendez-
ni ügyfélfogadási időben, szerdai napokon 8 és 12 óra között.

Balázs Istvánné, az Elszámolási Bizottság elnöke

KUNÁGOTAKUNÁGOTA
Kunágota Község időszaki kiadványa 2016. július 7. IV. évfolyam, 6. szám



Hosszú, mozgalmas, tit-
kolózással telt napok, hetek 
után eljött a várva várt nap.

Izgatottan vártuk, hogy tet-
szik-e a ballagó nyolcadiko-
soknak az iskola, az osztályaik 
feldíszítése, a tarisznyába útra-
valóként tett emlékek. Úgy 
vélik, hogy méltó utódaik le-
szünk-e? Mi mindent megtet-
tünk azért, hogy emlékezetes-
sé tegyük számukra ezt az 
ünnepet. Tanulók, szülők, 

tanárok és az iskola minden 
dolgozója egyaránt sokat fára-
dozott, hogy minden dekorá-
ció, emléktárgy, valamint a 
ballagási műsor is elnyerje a 
ballagók és a meghívott ven-
dégek tetszését. A meghatott-
ságtól elcsukló hangok, a za-
vart nevetés jelezte, hogy nem 
volt ez a búcsú a nyolcadiko-
sok számára sem könnyű. 
Most döbbentek rá, hogy el-
jött a nap, amikor igazzá válik:

„Most búcsúzunk és elme-
gyünk, a mi időnk lejárt…”

A 7. évfolyamos tanulók bú-
csúztató műsora és a 30 „vén-
diák” búcsúzó szavai után 
Gazdagné Gál Margit idézte 
fel a ballagóink 8 évének fon-
tosabb, örökre emlékezetessé 
vált pillanatait, majd a tanul-
mányaikban, közösségi mun-
kájukban kiemelkedő, maga-
tartásukkal és szorgalmukkal 
példát mutató ballagóknak át-
adta az emlékeket.
Gravírozott tollat kaptak:
Juhász Orsolya 8.a, Samu Anita 
8.a, Bodzán Nikolett 8.b, Piros 
Andrea 8.b, Tejes Viktória 8.b. 
osztályos tanulók.
Könyvjutalomban részesültek:
Bujdosó Gyula 8.b, Kovács Petra 
8.b, Multyán Fanni 8.b. osztá-
lyos tanulók.

Ezeknek a tanulóknak a pél-
dáját igyekszünk majd követni 

a következő tanévben mi hete-
dikesek is, hogy jövőre méltó-
képpen adhassuk majd tovább 
a most átvett stafétát.

A ballagási tarisznyán és a 
szál szegfűn kívül egy külön-
leges ajándékkal, a fotójuk 
alapján készült szénrajzzal is 
megleptük a ballagókat, me-
lyet a tanévzáró után kapnak 
meg. Az ötlet ugyan a ballag-
tatóktól származott, de a meg-
valósítás oroszlán része Bóka-
Gulyás Nóra tanárnőre hárult. 
Ez úton is szeretnénk neki 
megköszönni fáradozását, se-
gítőkészségét.

Ady Endre soraival búcsú-
zunk:

„A szárny megnőtt, üresen áll a 
fészek, Csak álom volt a szép 
diákvilág, S mint a fecske alko-
nyati szélben, Ma szárnyat bont 
egy sereg diák.”

Ballagás a Bereczki Máté Általános Iskolában

Kitűnő tanulók jutalmazása
A tanévzáró ünnepségen 

iskolánk sok tanulója vehe-
tett át könyvjutalmat jeles és 
kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért.

Ebben a tanévben a Fővárosi 
Nagycirkusz felajánlásaként 
iskolánk 40 tanulóját külön 
jutalomban is részesítjük, egy- 
egy belépőjeggyel az augusztus 
26-i „Vízi cirkusz” előadására. 
Az utazás költségéhez támo-

gatást nyújtanak: A kunágotai 
gyermekekért közalapítvány 
és a községi önkormányzat. 
Köszönjük támogatásukat! Így 
a szülőknek sikerült az utazás 
terheit csökkenteni. Nagy iz-
galommal várják a gyermekek 
és az őket kísérő pedagógusok 
a cirkusz csodáit és jó idő ese-
tén a gyönyörű városi sétát.

Mindenkinek jó nyarat kívá-
nunk!            Intézményvezetés

Újabb ECDL bizonyítványok

Iskolánk több éve folytat 
ECDL Start vizsga fel-
készítést. A 7–8. osztályos 
tanulóinknak lehetőségük 
van ECDL modulok elsajá-
títására. 

A tanév során Sellei Mónika 
számítástechnika szakos peda-
gógus, szakkör keretében ké-
szítette fel a tanulókat a vizs-
gákra. Az órák helyszíne az 
iskola informatika terme volt, 
ahol az eszközök rendelkezés-
re álltak. Az órák délutánon-
ként kerültek megtartásra.

A vizsgákra Mezőkovácshá-
zán, a Hunyadi János Gimná-
zium ECDL vizsgaközpontjá-
ban került sor.  A diákok egy 
tanév alatt négy modulból tet-
tek sikeres vizsgát, amelynek 

eredményeként Start ECDL 
bizonyítványt szereztek. Az 
ECDL vizsgák eredményeire 
méltán lehetnek büszkék, mert 
ez független, európai szinten 
egységes mérés, az informati-
kai tudás felhasználó szintű 
ismeretéből. Ennek a vizsgázó 
diákjaink teljes egészében 
megfeleltek.

Négy modulból levizsgáztak 
és így START ECDL bizo-
nyítványt szereztek (10 fő):

Bodzán Nikolett, Bujdosó 
Gyula, Gaudi Bence, Kiss Van-
da, Kovács Petra, Mag Róbert, 
Multyán Fanni, Nyegota Eve-
lin Tímea, Piros Andrea Gréta, 
Tejes Viktória

Gratulálunk a sikeres vizs-
gákhoz!

HELYI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA
várjuk a jelentkezéseket

Az augusztus 6.-ára és 7.-ére tervezett falunapi rendezvény he-
tében szeretnénk ismét helyi alkotók időszakos kiállítását meg-
rendezni a művelődési házban augusztus elseje és 7.-e között. 

Tisztelettel és szeretettel várjuk ezért helyi alkotóink jelentke-
zését a lehetőség szerint július 25.-éig a kiállításon való részvétel-
re. Jelentkezni személyesen a Művelődési házban Gábor László-
nál, vagy telefonon a 06-68/430-595-ös vezetékes, vagy a 
06-70/424-9483-as mobil számon lehet.

A falunapi program alakul, a pontos tervezett programról a sor-
on következő lapszámban szeretnénk a részletes tájékoztatást 
megjelentetni.
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A képviselő-testület az el-
múlt időszakban megtartott 
ülésein több fejlesztési elkép-
zelésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról határozott.

A Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretein 
belül benyújtott és befogadott 
pályázatokkal rendelkezünk:
• a Rákóczi utca 65. szám alat-
ti orvosi rendelő és szolgálati 
lakás felújítására, 
• a Rákóczi utca 47. szám alat-

ti orvosi rendelő és szolgálati 
lakás felújítására, 
• a Rákóczi utcai kerékpárút 
felújítására, 
• a Rákóczi utca 3. szám alatti 
piac felújítására,
• mindkét óvodánk (Árpád 
utca 66. és Rákóczi utca 73.) 
udvar felújítására és szükséges 
eszközök beszerzésére,
• a Rákóczi utca 6. szám alatti 
Szociális Szolgáltató Központ 
hátsó épület felújítására.

Folyamatban van a Község-
háza épület felújítására vonat-
kozó, TOP keretein belül be-
nyújtandó pályázatunk 
összeállítása.

Belügyminiszteri és nemzet-
gazdasági miniszteri meghir-
detett lehetőségekre pályáza-

tot készítettünk és nyújtottunk 
be az Árpád utca 75. szám 
alatti (régi) tornaterem felújí-
tására és a Bethlen utca északi 
részének (sportpálya felőli 
rész) felújítására, valamint az 
Árpád utca 65. szám alatti 
napközis konyha épületének 
felújítására, a napközis ebédlő 
bútorzatának cseréjére, nagy-
konyhai eszközök beszerzésére 
és zöldség előkészítő kialakí-
tására.

Pályázat készült és került 
benyújtásra még:
• sport- és egészség centrum 
kialakítására a Rákóczi utca 
18. szám alatti (volt pártház) 
ingatlanra egy külön miniszté-
riumi keretre,
• illetve az Árpád utca 69. 

szám alatt működő Községi 
Könyvtár berendezése és fel-
szerelése felújítására.

Természetesen nem csak 
ennyi tervünk van, de a jelen-
legi lehetőségek ezekre a cí-
mekre szólnak.

Tervezett fejlesztések, felújítások, benyújtott pályázatok

Bekerültek a települési értéktárba
Kunágota Község Telepü-
lési Értéktár Bizottsága öt 
kategóriában alkotta meg a 
falu értéktárát, a beérkezett 
javaslatok alapján. 

1. Épített környezet kategória

• újtelepi iskola,
• I. világháborús emlékmű,
• II. világháborús emlékmű, 
• kunágotai római katolikus 
templom, 
• kunágotai református 
templom,
• kunágotai I. világháborús 
katonai sírok,
• katolikus Nagyboldogasz-
szony temető és a temetői 
kőkereszt,
• református temető és a 
Vajda kripta,
• háromszintes magtár 
Kunágota, Álmos u. 64.
• Művelődési Ház

2. Ipari és műszaki megoldá-
sok kategória

• a kisvasút (Kunágota)
• a kunágotai Gőzmalom

3. Természeti környezet 
kategória

• a kunágotai Nagy Tölgyfa,
• Az urbáni tölgyes,
• Báró Urbán Péter egykori 
gyümölcsös kertjének bejára-
tát őrző jegenyefák
• A Cikó-halom

4. Kulturális örökség kategó-
ria

• Tűhegyi Mihály fafaragásai,
• Tűhegyi Mihály kopjafája,
• Tűhegyi Mihály személye és 
munkássága,
• a kunágotai hagyományos 
majális rendezvény
• a kunágotai lovasnap,
• a kunágotai falunapok,
• a kunágotai néptánc csoport,
• a Helytörténeti Gyűjtemény 
Kunágotán,
• a Bocskai utca 80. szám 
alatti Tájház,
• Szokolay Sándor személye 
és munkássága
• Ronyecz Mária színésznő,
• Molnár Piroska színésznő,
• Bodnár Endre síremléke,
• Bereczki Máté síremléke,

• Bodnár Endre (Bandi pap), 
aki két templomot építtetett 
Kunágotán,
• Bereczki Máté személye és 
munkássága
• Bereczki Máté mellszobra a 
• Bereczki parkban
• Bereczki Máté: Gyümölcsé-
szeti vázlatok I-V. kötet
• Egy viharsarki falu múltja és 
útja a felszabadulás után 
(Seres József ),
• Kunágota középkori 
temploma (Liska András),
• Móra Ferenc ásatása 
Kunágotán,
• Lovassírok Kunágotán 
(Móra Ferenc),
• Kamarai Dohány-Kertészsé-
gek Telepítése a Dél-Alföl-
dön. (Dáczer Károly),
• kunágotai avar lelet,
• A kunágotai értékek 
nyomában című kiadvány és a 
kiadványban nevesített 
személyek és munkásságuk: 
Tóth Balázs, Nádházi László-
né, Szilágyi János, Gyöngyösi 
Károly, Csiffáry Zsuzsanna, 
Gyöngyösiné Bálint Anna.
• Dáczer Károly és dr. Szabó 
Pál: Kunágota alapításának 

150. évfordulójára c. kiadvá-
nya,
• dr. Szeder Pál tanulmánya 
Kunágota község agrárpoliti-
kájáról,
• dr. Kovács József: Kunágota 
elnevezéséről és alapításának 
évéről c. kiadványa,
• dr. Kovács József: A kunágo-
tai Katolikus Egyházközség 
története c. kiadványa,
• Csathó András emléktanul-
mánya id. Dáczer Károly 
tanítóról,
• Szabó Pál: Bereczki Máté 
levelei c. kiadványa,
• Bencsik János tanulmánya 
az 1844-1871. évi időszakról 
(Kunágota kertésztelep 
paraszti társadalma),
• Kissné Lénárt Julianna 
verses kötetei,
• Kunágota község egykori 
kastélyai,
• Az 1935-ös jégverés emlék-
napja,
• Gál Vilmos tanár falufotó-
zása az 1980-as években.

5. Sport kategória

• Kunágotai KTE

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Nagy Sándorné született Varga 
Piroska 57 éves korában, 
Szilágyi János 78 éves korában.

Lovas verseny
A hagyományos Kunágotai 
Lovas Rendezvény tervezett 
időpontja 2016. augusztus 14. 
vasárnap.

fotó: Gábor László
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Mozgalmas, jó mérkőzésen 
5:4-re sikerült legyőzni a baj-
nokesélyes Békésszentandrás 
csapatát. 

Következő héten tartaléko-
san, Puporka Elemér nélkül, a 
kieső helyen lévő Dombegy-
házra utaztunk, ahol 6:3-as 
vereséget szenvedtünk és 3 já-
tékosunk kiállítása tarkította a 
mérkőzést. 

Utolsó fordulóban hazai pá-
lyán láttuk vendégül Sarkad-
keresztúr csapatát. A tét az 5. 
hely megszerzése volt. Meg�-

atalított csapatunk tisztessége-
sen helytállt a mérkőzésen, 
melynek eredménye 1:3.

Az egész éves teljesítmé-
nyünk: 

A szezon elején a megyei II. 
osztályban a tabella 10. helye 
volt kitűzve, ám sikerült a ha-
todik helyen végeznünk. Az 
elért eredménnyel nem okoz-
tunk csalódást a hazai közön-
ségnek és magunknak sem. 
Meg vagyok elégedve a csa-
pattal. Gazsi Balázs szépen 

beépült, Győr� Imre nagyon 
jól teljesített, Kovács Zsoltnak 
még fejlődni kell, Jakab Ricsi-
nek is fel kell vennie a megyei 
II. osztály ritmusát. Lólé Kál-
mán a vége fele csatlakozott a 
csapathoz és az utolsó mecs-
csen rúgta az első gólját. A 
szezon vége felére már elfogy-
tunk, a keret egy kicsit szűkös, 
de azon vagyunk, hogy bővül-
jön a létszám. A csapat rovásá-
ra írható a sok kapott gól, 
amelyen változtatni kell. 
Mindezek ellenére a 6. hely, 
újoncként, remek teljesítmény. 

Elképzelésünk, hogy együtt 
tartsuk a csapatot, és egy-két 
játékost hozni, a �atalokat to-
vább építeni be a csapatba. A 
felkészülést, a 2016/17-es évre, 
két hét múlva kezdjük. Az 
edzés nehézségekbe ütközik a 
nyári munkálatok és egyéb el-
foglaltság miatt. Pillanatnyilag 
heti két edző meccs lekötése 
már folyamatban van, a baj-
nokságig 10–12 edzőmérkő-
zést tervezek a csapatommal.

Az U-19 i�úsági csapatunk 
szintén a tabella 6. helyén vég-

zett. Nagyon szeretném, ha 
minél több 14. életévét betöl-
tött �atal jelentkezne a Kuná-
gotai Testedző Egyesületbe, 
hiszen szükség van egy jó 
utánpótlás felépítésére.

Jelentkezni lehet: Multyán 
Lajosnál személyesen vagy az 
alábbi telefonszámon: 30/633-
1243 

A következő évben is a 
középmezőnyben szeretnénk 
végezni.  

Köszönjük a Kunágotai Ön-
kormányzatnak, a vállalkozók-
nak, magánszemélyeknek, a 
Kunágotai Polgárőrségnek a 
támogatást.

Köszönjük a szurkolótábor-
nak az egész éves biztatását, 
köszönjük, hogy elkísérték a 
csapatot a vidéki meccsekre és 
mindvégig biztatták a �úkat, 
amellyel nagyban hozzájárul-
tak az idegenbeli győzelme-
inkhez. Köszönjük mindenki-
nek, hogy hittek és bíztak a 
KTE csapatában.

Nyilatkozta: Multyán Lajos 
edző
Lejegyezte: Páli Józsefné 

Szezonvégi eredmények, tervek

Kunágota Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

KÖNYVTÁROS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– az önkormányzat hirdetőtáblája
– az önkormányzat honlapja: www.kunagota.hu

A Kunágotai Óvoda pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2016. 
szeptember 1-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kissné Nagy 
Éva nyújt, a 30/869-3341-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kunágota önkormányzat hirdetőtáblája és
– az önkormányzat honlapja: www.kunagota.hu

Álló sor balról jobbra: Papp János, Sirkó János, Pócsik József, Multyán Csaba, 
Csomós Gábor, Gazsi Balázs. Első sor balról jobbra: Balog Adolf, Győrfi 
Imre, Multyán Lajos edző, Farkas Máté, Puporka Elemér, Sóstai Gábor, Hajdú 
Norbert, Kovács Zsolt.
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