
Támogatják az iskolakezdést
A képviselő-testület segítséget kíván nyújtani a családoknak a tanévkez-

déshez. A kunágotai állandó lakhelyű nappali tagozatos középiskoláso-
kat 5000 forint, az első diplomájukat szerző főiskolásokat, egyetemis- 
tákat 10 ezer forint egyszeri támogatással segíti – tudtuk meg Süli Ernő 
polgármestertől.

A támogatás kifizetése október hónapban a házipénztárból történik. A 
támogatás kifizetéséhez be kell nyújtani a szeptemberben, vagy október-
ben kiállított iskolalátogatási igazolást.

Kis népszámlálás – kötelező válaszolni
 A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart. A mikro-

cenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. évi X. törvény 
rendelte el. 

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A 
minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 440 ezer 
háztartást és kb. egymillió embert érint. A mintába került háztartásokban 
élők számára a válaszadás kötelező. 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Kunágota település bekerült a 
2016. évi mikrocenzus mintájába.

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz 
arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyi-
ben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és no-
vember 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az 
adatokat.

Oklevelet kapott  
Kunágota

A Békéscsabán, szeptember 3-án megrendezett megyenapon, Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke oklevelekkel díjazta 

a települési értéktárakba felvett helyi értékeket. A kunágotai értékek 
okleveleit Süli Ernő polgármester úr vette át.

150 éves a kunágotai  
római katolikus egyházközség
Kunágota község 1843-as 

újratelepítése során az itt lete-
lepedő dohánykertészek az 
embert próbáló nehéz körül-
mények mellett sem feledkez-
tek meg a vallásos lelkületük 
megőrzéséről. Templomuk 
nem lévén az egykori község-
háza egyik kemencével fűtött 
szobájából alakítottak ki ima-
házat. A közelben felállított 
haranglábon egy kis harang 
kongása hirdette az egyházi és 
világi eseményeket.

A katolikusok hitéletét ek-
kor még a vidékről érkező lel-
készek látták el. Két évtizeddel 
később a gazdaságilag meg-
erősödött falu már képes volt 
az önálló egyházközség mega-
lapítására. A község vezetésé-
nek és lakosainak oly régóta 
várt óhaja 1866-ban teljesült. 
Ez év június 29-én kötelező 

egyezség született Csanád me-
gye püspöksége, valamint a 
kunágotai elöljáróság és a 
pusztai uraságok között az 
1866. október 1-től létesíten-
dő önálló lelkészség felállítá-
sáról. A szerződés a lelkész fi-
zetését, lakhatását, valamint a 
később megvalósult templom 
építését is magában foglalta.

Az újonnan alakult egyház-
község első lelkésze a falu la-
kossága által már korábbról is 
jól ismert Bodnár Endre lett. 
Parókiaként a község átadta az 
egyháznak az egykori dohány-
beváltó épületet, amely a mai 
napig is őrzi ezt a funkcióját.

Az utókor hálával tartozik a 
150 évvel ezelőtt élők áldoza-
tos törekvéséért! Az akkori ne-
mes elkötelezettség nem ma-
radt eredmény nélkül!

» Folytatás a 3. oldalon

HIRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ORSZÁGOS  
NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása 

nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. 

augusztus 15-ig értesítést kaptak.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen 

szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópol-
gár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a külképviseleti 
névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig lehet kérni a 

valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a lakóhely szerint 
illetékes helyi választási irodától. Részletes tájékoztatásért látogassa 

meg a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon az önkormányzati 
hivatalban működő választási irodához.

Kunágota községben a népszavazáson 3 szavazókör működik:
Az 1. és 2. számú szavazókör a Rákóczi utca 11. szám alatti Központi 

iskola épületében, a 3. számú szavazókör a Rákóczi utca 73. szám alatt,  
az Újtelepi iskola épületében.

KUNÁGOTAKUNÁGOTA
Kunágota Község időszaki kiadványa 2016. szeptember 16. IV. évfolyam, 8. szám



Rendelet településünk környezetéről
Kunágota Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megalkotta a 9/2016. (VIII. 
31.) számú önkormányzati 
rendeletét, a megfelelő tele-
pülési környezeti állapot ki-
alakításának szabályairól.

A rendelet célja Kunágota 
közigazgatási területére vonat-
kozó megfelelő települési kör-
nyezeti állapot kialakítása, 
fenntartása, az élhető környe-
zet biztosítása. A rendelet ha-
tálya kiterjed Kunágota köz-
igazgatási területére, a 
közterületek tisztántartásával 
kapcsolatos ingatlan haszná-
lókra vonatkozó feladatokra, 
kötelezettségekre.

Az ingatlanok tisztántartá-
sáról és karbantartásáról az in-
gatlan használója köteles gon-
doskodni. Ez a kötelesség a 
bekerített, vagy be nem kerí-
tett ingatlanokra is vonatko-
zik.

Az ingatlanhasználók fel-
adatai különösen: az ingatlan 
folyamatos gyommentesítése, 
az ingatlanon növő fű folya-
matos kaszálása, az ingatlan 
rovar- és rágcsálómentesítése, 
az ingatlanról az úttest vagy 

gyalogjáró terébe kinyúló 
ágak, növényzet nyesése és a 
nyesedék elszállíttatása. 

Az ingatlan használójának a 
közterület tisztántartásával 
kapcsolatos feladatai: az ingat-
lan előtti, melletti járda, vala-
mint a járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területé-
nek gondozása, tisztántartása, 
hulladék- és gyommentesítése, 
a burkolt területek síkosság 
mentesítése, valamint a hó el-
takarítása.

Az ingatlan előtti, melletti 
nyílt árok és ennek műtárgyai 
(átereszek) tisztán tartása, hul-
ladék- és gyommentesítése, 
valamint a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó 
anyagok és hulladékok eltávo-
lítása; az ingatlan előtti, mel-
letti növényzet folyamatos 
karbantartása, hogy az a köz-
lekedést és a láthatóságot ne 
akadályozza.

Az ingatlanok előtti nyílt 
csapadékvíz elvezető árkokat 
feltölteni, megszüntetni nem 
lehet. Ha felszólítás ellenére a 
megadott határidőig az eredeti 
állapotot nem állítja vissza az 
ingatlan használója, úgy a 

szükséges munkákat az ingat-
lan használójának terhére, 
költségére és felelősségére az 
Önkormányzat elvégezteti.

Amennyiben az ingatlan-
használó az előbb felsorolt fel-
adatait nem teljesíti, a szüksé-
ges munkálatokat az ingatlan 
használójának terhére, költsé-
gére és felelősségére az önkor-
mányzat elvégeztetheti, ez 
azonban nem mentesíti a 
használót a bírság alól.

A közterületek rendjének 
megőrzése érdekében tilos: a 
közterületi tárgyak, úttest, jár-
da, falak engedély nélküli fel-
iratozása, firkálása, festékkel 
vagy más anyaggal történő 
szennyezése, valamint a közte-
rületen lévő fák, díszcserjék, 
növények megsértése, leszakí-
tása, kiirtása.

Állati hullát, undort keltő 
anyagot, valamint olyan szer-
ves, vagy szervetlen anyagot, 
mely a környezetet szennyez-
heti, a szomszédos terület 
használóinak egészségét ve-
szélyezteti, sem közterületen, 
sem magánterületen felhal-
mozni tilos.

A kötelezettségek elmulasz-

tójával, vagy a tilalmak meg-
szegőjével szemben 150.000 
Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. Az eljárás 
lefolytatása és a cselekmény 
elbírálása a polgármester ha-
táskörébe tartozik.

A közigazgatási bírság kisza-
bását minden esetben megelő-
zi a „felszólítás”. Amennyiben 
a felszólított kora vagy egész-
ségi állapota, vagy egyéb kö-
rülményei miatt nem képes a 
használatában lévő belterületi 
ingatlan, kert, porta gondozá-
sára, tájékoztatást kaphat arról 
a lehetőségről, mely szerint az 
érintett területet az önkor-
mányzatnak használatba ad-
hatja külön megállapodás 
alapján hasznosításra, mező-
gazdasági termelésre.

Ez a rendelet 2016. szep-
tember elsején hatályba lépett. 
Saját információk és észrevé-
telek, valamint lakossági beje-
lentések alapján megkezdtük 
az ingatlantulajdonosok felhí-
vását. Kérjük, akit érint, külön 
felhívás nélkül is gondoskod-
jon lakókörnyezete és az in-
gatlana előtti közterület rend-
be tételéről!

Jól sikerült a hagyományos falunap
Önkormányzatunk ebben az 
évben 16. alkalommal ren-
dezte meg a falunapot, ez al-
kalommal augusztus 6-án és 
7-én.

A falunapi rendezvényünk 
hetében a hagyományos, helyi 
alkotók műveiből összeállított 
időszaki tárlat egy hétig tar-
tott nyitva. Minden kiállító-
nak és alkotónak tisztelettel 
köszönjük a részvételt és gra-
tulálunk az alkotásokhoz.

Az augusztus 6-i szórakoz-
tató programok közül minden 
korosztálynak próbáltuk biz-
tosítani a szórakozási lehető-
séget. Az ingyenes ugrálóvár, 
az arcfestés, a lovas hintók a 
kikapcsolódást, a szórakozást 
szolgálták.

A szombati napon a Berecz-
ki Máté Asztalitenisz Emlék-
versenynek az iskolai sport-
csarnok adott otthont. A 
délelőtt lezajlott versenynek 7 

résztvevője volt. Este az ered-
ményhirdetésnél történtek 
meg a díj- és oklevél átadások. 
Az első helyezett Papp János, a 
2. helyezett Varjú László, a 3. 

helyezett Multyán Lajos lett. 
A délután kezdődő bográcsos 
főzés jókedvvel indulhatott és 
a késő délutáni műsorokat is 
egyre többen nézték, hallgat-
ták jó hangulatban. A bográ-
csos főző versenyre 8 csapat 
nevezett be, a versenyzők jó-
voltából több száz adag étel 
készült el estére, amelyet a csa-
ládok, baráti társaságok el is 
fogyasztottak. Varga Mihály 
személyében a zsűri pörköltki-
rályt választott.

A hagyományosan megren-
dezett kispályás labdarúgó 
versenyen 4 csapat versengett 
vasárnap délelőtt a Falunapi 
Vándorkupáért, melyet ebben 
az évben ismét a tavalyi győz-
tes, a GÁNA csapata nyert el.Helyi alkotók kiállítása
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Beköszöntött az ősz 
az oviba is

Óvodáinkban elkezdődött 
a 2016–17-es tanév, 76 kis-
gyermekkel  és az őket neve-
lő, gondozó felnőttekkel, 2–2 
délelőtti csoportban.

A Rákócz utcai óvodában a 
magas gyermeklétszám miatt 
két délutáni csoportban, az 
Árpád utcaiban egy délutáni 
csoportban történik az altatás. 
Az óvodák a korábbi évekhez 
hasonlóan 7 órától 16:30-ig 
vannak nyitva munkanapokon.

A nyár folyamán megtörtén-
tek a szükséges karbantartá-
sok, szépültek, frissültek az 
épületek.

A meghirdetett óvodapeda-
gógusi állás is be lett töltve, így 
adottak a feltételek az eredmé-
nyes pedagógiai munkához.

Minden kollégámnak jó 
munkát és sikeres tanévet kí-
vánok!

Kissné Nagy Éva óvodavezető 

Elszármazottak
Nagyon jól sikerült a Kuná-
gotáról elszármazottak 5. ta-
lálkozója.

Süli Ernő polgármester úr 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd rövid tájékoztatást adott 
az elmúlt év eredményeiről. 
Ezt követően a nyugdíjas klub 
tagjai énekeltek, az iskola di-
ákjai közül többen szavaltak, 
majd a néptáncosok léptek fel. 
A rendezvényünk sikerét mu-
tatja, hogy a közel 120 helyi és 
elszármazott vendég között 
mintegy 50 új résztvevővel ta-
lálkozhattunk.

A nap folyamán lehetőség 
nyílt sétakocsikázásra is. A 
szervezők nevében ezúton 
mondok köszönetet Nagy Bá-
lintnak és Nagy Imrének a szí-
ves közreműködésért. Az 
ebédhez, amelynek elkészíté-
sében a napközi konyha sza-
kácsai remekeltek, hozzájárult 
a helyi vadásztársaság is. Az 
ebéd utáni mulatós hangulat-
ról Kamasz Mátyás gondosko-
dott. Köszönjük mindenkinek 
a részvételt, reméljük minden-
ki jól érezte magát, és jövőre 
találkozunk.      Fodor Andrásné

Cirkuszba mentek  
a kitűnő tanulók

Az elmúlt tanévben a ki-
emelkedően magas tanulmá-
nyi eredményt elért tanulók 
jutalomkirándulásban része-
sültek.

Az egész napos program so-
rán, augusztus 26-án megnéz-
hették a Fővárosi Nagycirkusz 
Atlantisz gyermekei című 
előadását.

150 éves a kunágotai  
római katolikus egyházközség
A kunágotai római katolikus 
egyházközségben folyamatos-
sá vált a lelkészi ellátottság.

A Kunágotán szolgálatot tel-
jesítő plébánosok névsora:

Bodnár Endre 1866–1871, 
Gyenes Barnabás 1871–1916, 
Takács Vince (mb. lelkész) 
1916., Kelemen András 1916–
1923, Gönczi Károly (mb. plé-
bános) 1923., Dr. Szántó Géza 
1923–1933, Prokop Sándor 
1933–1938, Fülöp István (mb. 
plébános), 1938–39., Borso-
viczky Lajos 1939–1944, Fü-
löp István 1944–1946, Vörös-
vári Nándor 1946–1954, 
Krajnai Hudolin Lajos 1952–
1953, Vida Elemér (mb. plé-

bános) 1953–54., Toldi Antal 
1954–1961, Rácz Lajos (mb.
plébános) 1960–1961, Szakács 
József 1961–1989, Mátyás Já-
nos 1989–2000, Gyenes Csa-
ba 2000–2005, Nagy Róbert 
2005–2011, 2011-től Blás 
Sándor.

Még élő segédlelkészek név-
sora:

Cseh Zoltán 1963–1964, 
Laczkó Ferenc 1966–1968, 
Horváth Sándor 1972–1974, 
SzuroveczVince 1974–1989.

Kunágotáról származó élő 
lelkipásztorok:

dr. Kovács József általános 
helynök, Kovács Péter püspöki 
helynök.

» Folytatás a 1. oldalról

Segítsd meg népedet és áldd meg örökségedet…
(Zsolt. 28,9)

150 év
1866–2016

A kunágotai Római Katolikus Egyházközség  
képviselő-testülete

szeretettel meghívja Önt és szeretteit 
Egyházközségünk alapításának 150 éves évfordulójának

 megemlékező és egyben hálaadó ünnepi  
szentmiséjére, mely

2016. október 9-én (vasárnap) 12 órakor kezdődik
a Római Katolikus templomban.
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Bemutatjuk aranydiplomás pedagógusainkat

Gyöngyösi Károly pedagógus 
családból származik. Édesapja 
Gyulaváriban volt kántortaní-
tó. Így ő is ott végezte elemi 
iskoláit, majd Békésen érettsé-
gizett. A debreceni tanítókép-
zőben 1966-ban végzett. Ab-
ban az évben megnősült. Két 
gyermekük született, Károly és 
Tünde.

Gyöngyösi Károly Keverme-
sen kezdett tanítani, ahol 11 
évet töltött. Válása után került 
Kunágotára, ahol 39 évig taní-
tott.

Pályafutásáról így vall:
– Közel 50 év tanítói mun-

kám során sok mindennel fog-
lalkoztam. A helyi csapatban 
fociztam, majd edzősködtem 
hosszú éveken keresztül. Ku-
nágotán dolgozva végeztem el 
levelezőn a testnevelői szakot, 
majd Budapesten a Testneve-
lési Főiskolát.

Végigjártam a szamárlépcsőt 
az edzői tanulmányaim során 
is. Kunágotán nagy szeretettel, 
elkötelezettséggel és kellő szi-
gorral megszerettettem a spor-
tot sok emberrel. Kiemelném 
az úttörő tűzoltói tevékenysé-
gemet is, mert ebben nagyon 

sok sikeres versenyen vettünk 
részt a gyerekekkel. Országos 
versenyt is nyertünk és 2 alka-
lommal én lehettem a magyar 
tűzoltó válogatott szövetségi 
kapitánya is, amikor nemzet-
közi versenyen is részt vehet-
tünk.

Hosszú életpályám alatt na-
gyon sok versenyt nyertünk a 
kunágotai gyerekekkel. Ez-
úton is köszönöm részvételü-
ket és támogatásukat. Sokat 
vándoroltunk az országban a 
tanulókkal, 15 éven keresztül 
szerveztünk és vezettünk nyári 
vándortáborokat.

A pályám vége felé volt egy 
nyugdíjas csoportom is, akik-
kel nagy élmény volt szerepel-
ni – (nem is akárhogyan) a fa-
lunapokon, községi rendez- 
vényeken.

Betegségem ráébresztett 
arra, hogy a kezemben rejlik 
valami erő és gyönyörűség. 
Festegetni kezdtem és ma már 
elmondhatom, hogy képeimet 
sokan ismerik itthon is, de van 
már képem az Egyesült Álla-
mokban, Olaszországban, Vi-
etnamban, Angliában. Öröm, 
hogy itthon is sok lakást tud-
tam felvidítani alkotásaimmal.

Végezetül, 3 gyermeket ne-
veltünk fel feleségemmel, akit 
8. osztályos korában tanítot-
tam is Kevermesen, és akivel 
nyugdíjas éveimet megelége-
déssel élem. 

Remélem, hogy lesz még 
energiám hosszú ideig dolgoz-
ni, alkotni. Ilyen gazdag élet-
pályát kívánok mindenkinek! 
– mondta az aranydiplomás 
pedagógus, Gyöngyösi Károly.

Nagy Ágnes vagyok, a Köz-
ségi Könyvtár könyvtárosa. 
Szeptember elsején álltam 
munkába. Mivel gyakorlott 
könyvtáros vagyok, örömmel 
vállaltam el a feladatot.

Már első nap foglalkoztam 
tankönyvosztással, ami tanév 
elején a könyvtár legfontosabb 
feladata. Most, hogy a dolog 
végére értünk, egy nagyon 
nagy munka veszi kezdetét 
nálunk. A könyvtár csak rész-
legesen tart majd nyitva az el-
következő néhány hónapban, 
ugyanis felújítás alá vesszük az 
épületet. Kipakoljuk a könyve-

ket, festés-mázolás mellett új 
padlóburkolatot kap majd a 
helyiség. Az ajtók akadály-
mentesítve lesznek és új bútort 
is kapunk. Remélem sikerül 
majd elnyernünk az olvasók 
tetszését a kialakított új belső 
renddel. De míg odáig elju-
tunk, sok-sok munka, kitartás 
szükséges a mi részünkről és 
az olvasók részéről türelem. 
Kérem a megértésüket, ha a 
könyvtári szolgáltatások ez 
alatt az időszak alatt lassabban 
haladnak. A munka végén 
szép, megújult könyvtárunk 
lesz majd.               Nagy Ágnes

A 2016/2017 tanév
Tanulói létszám: 252 fő

Német iskola
2. o. 24 fő / Nádházi Erzsébet 
Csoportbontás: Katona László
3. a. 15 fő / Orosz-Kiss Mari-
anna
3. b. 15 fő / Kaszás Edit

Újtelepi iskola
1. o. 27 fő / Varjú Ildikó
Csoportbontás: Dohor Mag-
dolna

Központi iskola
4. a 16 fő / Széll Izabella
4. b 14 fő / Tóth Kornélia

5. a 16 fő / Tejes Imréné
5. b 20 fő / Sipos Erika
6. a 19 fő / Gál Ilona
6. b 20 fő / Hack Ferenc Mi-
hályné
7. a 15 fő / Tóthné Molnár Er-
zsébet
7. b 17 fő / Halász Edit
8. a 16 fő / Jarabek Krisztina
8. b 18 fő / Kőszegi Józsefné
Napközis csoport
1. számú Újtelepi iskola (1. o)
2. számú Német iskola (2. o)
3. számú Német iskola (3. o)
4. számú Központi iskola (4. o, 
5. o)
5. számú Központi iskola (6. o, 
7. o, 8. o)

Elkezdődött a tanévFelújítják a könyvtárat

A Békés Megyei Közgyűlés  
elnökének fogadóórája

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke 
szeptember 21-én 15 órától tart fogadóórát  

Kunágotán, a Községháza házasságkötő termében.

Kunágota Község időszaki kiadványa4
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