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Ötven év után – Aranydiploma
A felsőoktatási intézmények minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet
adományoznak azoknak a
pedagógusoknak, akik óvónői, tanítói és/vagy tanár
diplomájukat 50 (arany), 60
(gyémánt), 65 (vas) vagy 70
(rubin) évvel ezelőtt szerezték, és akik az oklevél meg-

szerzésétől számított – legalább – 30 évet pedagóguspályán töltöttek.
Iskolánk pedagógusai közül a következő kollégák
kaptak már aranydiplomát
illetve ebben az évben fogják
megkapni:
• Fábián Jánosné óvónő
• Farkas Jánosné tanár

• Csomós Pálné tanítónő
• Kovács Istvánné tanár
• Gyöngyösi Károly tanár
Szívből gratulálunk nekik,
és köszönjük áldozatos munkájukat.
Lapunk következő számaiban szeretnénk bemutatni
aranydiplomás pedagógusainkat.

Arcok

A pályára nem Isten átka sodort
minket, hanem ifjúi álom vitt,
s érdemeltünk- kaphattunk volna jobb kort,
mely bőven adja munkánk babérait.
Csendben örül a lelkünk, hogy nap mint nap
érdemben állhatunk pályánk végén,
s nyomunkban tanítványi hála sarjad:
a számadásban ez jeles eredmény.
– Nagy János

Fotó: fortepan.hu

Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatala

Tájékoztatás ügyfélfogadási
rend változásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal ügysegédi ügyfélfogadása 2016. augusztus
1-től az alábbiak szerint változik:
Település: Kunágota
Ügyfélfogadás napja: Csütörtök
Ideje: 13:15 – 15:45
Ezen kívül ügyintézésre a Járási Hivatal székhelyén, (5800 Mezőkovácsháza,
Árpád u. 176.), illetve a 68/381-011 telefonszámon van lehetőség.
Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves megértésüket és elnézésüket kérjük.
Tisztelettel:Béni Attila hivatalvezető

IV. évfolyam, 7. szám

Kunágotáról
elszármazottak
találkozója
Elmúlt egy esztendő és immár 5. alkalommal szeretnénk
megtartani a Kunágotáról (el)
származottak találkozóját.
Amikor az első találkozót
szerveztük, senki nem gondolta, hogy ilyen népszerű lesz ez
a rendezvény. Sokan csatlakoztak a közösséghez és tagságunk létszáma már meghaladja az 1000 főt. Nagy örömmel
tölt el minket, hogy egyre több
a fiatal is közöttünk. Vegyék át
a stafétát tőlünk. Aki itt volt
gyermek, legyen az most fiatal
vagy idősebb, itt kezdődött az
élete. Első emlékei Kunágotáról erednek.
Szeretnénk, ha hagyomán�nyá válna Kunágotán ez az
esemény is. Természetesen a
kunágotaiak segítsége és hozzáállása nélkül most nem ünnepelhetnénk meg ezt a találkozót sem. Mindezért köszönettel tartozunk. Minden évben leírjuk és nem győzzük
hangsúlyozni, hogy mindenkit
szeretettel várunk, éljen Kunágotán vagy az ország és a világ
bármely részén.
A délelőtti program ebéddel
zárul. A találkozó szervezéséhez, és egyéb járulékos kiadások fedezetére szükséges hozzájárulás összege 3000 Ft,
fejenként. Az ebéd igénybevétele nem kötelező. A hozzájárulás összegének megfizetését
augusztus 22-ig Fodor Andrásné Marika várja. Ha valakinek bármilyen kérdése van,
kérjük, hogy Marikának jelezze. Tehát a találkozó időpontja: 2016. augusztus 27. délelőtt
10 óra. Helyszíne a Vadászház
(Kunágota, Rákóczi u. 63.).
Mindenkit szeretettel várunk!
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XVI. FALUNAP – 2016. augusztus 6–7.

KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA
ÖNT A XVI. FALUNAP 2016. AUGUSZTUS 6-ÁN ÉS AUGUSZTUS 7-ÉN
TARTANDÓ RENDEZVÉNYEIRE!
PROGRAMOK
 AUGUSZTUS 6. (SZOMBAT)
9 óra és 12 óra között:
BERECZKI MÁTÉ ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY az iskolai sportcsarnokban a Rákóczi utca 11. szám alatt.
Nevezési határidő: 2016. augusztus 2. (kedd) 12 óra, a nevezéseket Gábor Lászlónál (Tel.: 68/430-595, 70/424-94-83)
lehet megtenni.
10 és 14 óra között:
HINTÓS SÉTAKOCSIKÁZÁS Nagy Bálint és Nagy Imre díjnyertes hajtók közreműködésével
A fogatok a Bereczki park előtti közterületről indulnak igény szerint.

20 óra és 20 óra 45 között: VARGA FERI ÉS BALÁSSY BETTY MŰSORA
21 óra és 21 óra 15 között: A kunágotai GAUDI ANITA énekel
21 óra 15 és 22 óra között: L. L. JUNIOR műsora
22 óra 15 és 22 óra 30 között: TŰZIJÁTÉK
22 óra 45 és 23 óra 45 között:
FALUNAPI TOMBOLA SORSOLÁSA
A tombola ára: 200 Ft, egész nap kapható a rendezői sátornál és az Árpád utca 75. szám alatti rendezvény területén.
01 óra: ZÁRÓRA

 AUGUSZTUS 7. (VASÁRNAP)

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK HELYSZÍNE: Iskolai sportpálya (Árpád utca 75.)

9 és 12 óra között:
FALUNAPI VÁNDORKUPA KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ VERSENY
Helyszín: Virág utcai sportpálya

9 és 13 óra között:
Ingyenes légvár, elektromos quad, vonat akadálypálya, a gyermekek részére a tornaterem udvarán

Nevezési feltételek: 10 fős csapatok, 6000 Ft-os nevezési díj/csapat
A verseny pénz és kupadíjas.

14 és 15 óra között:
A BOGRÁCSOS ÉTELEK FŐZŐVERSENYÉNEK A KEZDETE
A főzőversenyre három fős csapatokkal lehet nevezni augusztus 2-án (kedd) délelőtt 12 óráig a művelődési házban.

Nevezési határidő: 2016. augusztus 2. (kedd) 12.00 óra.

Feltétel: nagyméretű bogrács vagy üst, illetve a főzéshez szükséges gázpalack + égőfej.
Az alapvető nyersanyagot – sertéshús, zsír, hagyma – az Önkormányzat biztosítja.

 A FALUNAPOK HETÉBEN AUGUSZTUS 1-TŐL A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN IDŐSZAKI
TÁRLAT NYÍLIK HELYI ALKOTÓK MUNKÁIBÓL

Nevezési határidő: 2016. augusztus 2. (kedd) 12. 00 óra.
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor Lászlónál (Tel.: 68/430-595, 70/424-94-83)

KIÁLLÍTÓ HELYI ALKOTÓK:
Balázs Istvánné fűzfa fonású díszkosarai és kerámia tárgyai, dr. Csiffáry Lajosné patchwork munkái, Csiffáry Zsuzsanna tűzzománc alkotásai, Dudás Gábor origami alkotásai, Gózon Mihályné horgolt munkái, Gyöngyösi Károly
festményei, Nagy Zoltánné Harangozó Éva rajzai, Pál József fényképei, Puskásné Gózon Erzsébet ásvány ékszerei.

Ugyanitt vacsora jegyek igényelhetők 2016. augusztus 2-án 12 óráig elővételben 600 Ft-os áron.
A főzőverseny zsűri tagjai: dr. Gyurkó-Rigler Magda, Albertus István, Pócsik Károlyné
15 és 17 óra között: Ingyenes arcfestés gyerekeknek
17 óra és 17 óra 45 között: A 2013-as X faktorban feltűnt BY THE WAY előadása
18 óra és 18 óra 15 között: A kunágotai VADÁSZ ALEXANDRA MODERN TÁNC BEMUTATÓJA
18 óra 30 és 19 óra 15 között: TESÓK EGYÜTTES (mulatós zene)
19 óra 30 és 20 óra között:
EREDMÉNYHIRDETÉSEK, DÍJÁTADÁSOK:
Bereczki Máté Asztalitenisz Emlékverseny eredményhirdetése, Bográcsos ételek főzőversenyének eredményhirdetése

Fotó: P
á

li Józse

fné

Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Gábor Lászlónál (Tel.: 68/430-595,70/424-9483)

A tárlat 2016. augusztus 1-jén hétfőn délután 2 órakor nyit. A falunapok hetében egész héten látogatható.
Ugyancsak egész héten látogatható a Művelődési Ház épületében lévő Helytörténeti Gyűjtemény.
NYITVATARTÁS A FALUNAPOK HETÉBEN:
2016. augusztus 1. hétfő: 14 és 17 óra között / 2016. augusztus 2. keddtől 2016. augusztus 5. péntekig: 9 és 12 óra
között / 2016. augusztus 6. szombat: 9 és 21 óra között.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR KUNÁGOTA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE!
A műsorváltoztatás jogát a szervezők minden esetben fenntartják.
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LOVASNAP LESZ AUGUSZTUS 14-ÉN
A KUNÁGOTAI GYERMEKLOVAS SPORT ALAPÍTVÁNY
LOVASNAPOT SZERVEZ

Elbírálás: egyszeri összevetés
Díjazás: I-VI. szalag, összdíj 80 000 Ft

2016. augusztus 14-én (vasárnap) 9–18 óráig,
melyre tisztelettel meghívja.

1530–1630
4. Versenyszám: Fogatok akadály hajtása II.
Startdíj: 1000 Ft/fogat
Elbírálás szabályzat szerint
CZENE kupa
PIETRO kupa
I.-VI. szalag, összdíj 100 000 Ft
I. + II. összesített Koczinszki Mihály emlékverseny

Helye: Kunágota, Árpád utca 22–24.
PROGRAM:
900–1030
1. Versenyszám: R100 kezdő lovas – R100 nyitott
Akadályok: 8 db 100 cm magas 100 cm-nél nem szélesebb
akadály,1 db kettes ugrás.
Elbírálás: lovasok stílus bírálata szerint
R100 nyitott szabályzat szerint
Díjazás: szalag + tárgyjutalom, pénz, szabályzat szerint
R100 nyitott Dr. Kovács Andrea Emlék verseny
1030–1230
2. Versenyszám: Fogatok akadályhajtása I.
kettes fogatok részére
egyes fogatok részére
póni fogatok részére
szabadidős verseny
Startdíj 1000 Ft/fogat
1230–1330
Ebédszünet – bemutatók
1330–1400
Felvonulás – Köszöntő
1400–1530
3. Versenyszám: R110 nyitott, IFI
Akadályok: 10 db 110 cm magas 130 cm-nél nem szélesebb akadályok.

Kunágotai alkotók kiállítása
Mezőhegyesen
Mezőhegyesen mutatkozott be
négy kunágotai alkotó, valamennyien hölgyek. Nagy sikert aratott nem
mindennapi kiállításuk.
Mint minden tárlatnak, ennek is
volt (van) üzenete: ez nem más mint
az életigenlés, harc a társadalom
eliparosodottságával, és harc az alkotók saját idejével, hiszen valamennyien dolgos háziasszonyok, tanulók,
dolgozók. Az alkotókat Deliné Szabó
Éva mutatta be a Mezőhegyesi József
Attila Kulturális Központjában.
Gózon Mihályné: – Korán leszázalékoltak egészségügyi okok miatt. Az
így keletkezett szabadidőmet is igye-

keztem tartalommal megtölteni, sokat alkotni. Mindig is kézimunkáztam, a repertoáromon többek között
szerepelt a hímzés. Kötéssel is próbálkoztam, de a horgolás az igazi profilom. Felfogásomat az igényes öltözködési
stílusba
beillesztett
kalapokba, táskákba, blúzokba, szoknyákba, bolerókba, kendőkben kamatoztatom.
Puskásné Gózon Erzsébet: – Édesapámtól azt tanultam, hogy az igazi
ajándék az, amit magam készítek.
Csodáltam a gyöngyékszereket. Egyszer, Mikulás alkalmából, megbeszéltük a kollégákkal, hogy az ajándékunk, csak saját készítésű lehet.
Kihúzott kollégám, egy geológus- és
földtan rajongó volt. Így született

1630–1800
5. Versenyszám: R120 nyitott
nyitott kategória Kovács József emlékverseny
„Cikóhalom Kupáért”
Akadályok: 12 db 120 cm magas 140 cm-nél nem szélesebb akadályok.
Elbírálás: „A” szabály 238.§ 2.2 (egyszeri összevetéssel)
Díjazás: I-VI szalag, összdíj 100 000 Ft
Versenybíróság: Tuska Pál, Perei Gábor, Farkas Krisztián,
Janesz János
Pályaépítő: Unyatinszki József, Zalai Béla
Patkoló kovács: Kraller József
Nevezési díj: szabályzat szerint. Nevezés a helyszínen is lehetséges. Óvási díj: 15 000 Ft.
Verseny állatorvos: ügyeletes állatorvos
A versenyen való részvétel feltétele: szabályzat szerint. A
versenyen előforduló balesetekért a rendezők nem vállalnak felelősséget. A meghívott vendégek, versenyzők és
klub elnökök részére az ebéd ingyenes.
Telefon: 06-30/2188-760
Kovács Béla szervező
meg az első ásványfám. Az ékszerkészítés ebből adódott. A mindennapok
levezetésének tökéletes módja.
Dr. Csiffáry Lajosné (Káli Piroska):
– Művezetőként dolgoztam, de korán
leszázalékoltak. A kisebb lányom unszolására kezdtem bele az alkotómunkába. A patchwork első látásra
szerelem lett. Közös tervezésekbe
kezdtünk. Kiválogattuk az anyagokat,
s döntöttünk egy motívumvilág mellett. Ez pedig az életet kereső, párját
kutató madár. Ezzel üzenem az állandó megújulás és életigenlés melletti
voksomat.
Csiffáry Zsuzsanna: – Ha valamit
csinálsz, azt csináld úgy, ahogyan
senki más! Ezt az elgondolást a szüleimtől kaptam, hallottam. Így egészen

korán elkezdődött bennem egy keresési folyamat. Évek óta tanulmányozom a tűzzománc készítést, amellyel
a kétegyházi alkotótelepen ismerkedtem meg. Az elmúlt két hónapban
egy kurzust is elvégeztem a Szimultán Művészeti iskolában. Szeretem a
tűz és az izzadság termékét. Éppen
így szeretem a népművészetet és a
modern esztétikumot. Jelenleg pasztorál pszichológia szakon tanulok.
A kiállítás színvonalas szervezéséért, kivitelezéséért, külön köszönet illeti a Kunágotai Néptánckör magas
színvonalú táncprodukcióját, Kunágota Község Önkormányzatát, Süli
Ernőt, Kunágota Község polgármesterét, Perlaki Edit kulturális mediátort.
Csiffáry Zsuzsanna

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

