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Ballagás és évzáró a Bereczki Máté iskolában
Június 17-én lezárult egy
korszak a végzős nyolcadikos
diákok számára.
A ballagási ünnepségen nem
csak a hetedikesek, hanem
szokás szerint a pedagógusok
is egy közös énekkel búcsúztak el a ballagóktól. Gazdagné
Gál Margit intézményvezető a
diákok munkája mellett külön
köszönetet mondott azoknak
a szülőknek, akik szülői munkaközösségi tagként kiemelkedően és lelkiismeretesen
végezték az önként vállalt feladatukat.
Az ő segítségük nélkülözhetetlen az iskola életében. A
sikerek eléréséhez elengedhetetlen a szülők és az iskola közötti jó kapcsolat – emelte ki
az intézményvezető.

4 millió forint a plébánia
hőszigetelésére

A ballagáson és az azt követő évzáró ünnepségen az iskola
vezetése jutalmazta a kiemelkedően teljesítő tanulókat. A
ballagás alkalmával 16 végzős
kapott tanulmányi és közösségi munkájáért gravírozott tollat illetve könyvet.

Lada Niva 4x4 Pack

Főtisztelendő Blás Sándor plébános
atya örömmel adta hírül lapunknak, hogy a Szent Imre Plébánia
négy millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a plébánia
hőszigetelésére és festésére. A támogatást a Szeged-Csanád egyházmegye 2017. évi Egyházi épített
örökség védelme és egyéb beruházások felhívására benyújtott pályázaton nyerte el az egyházközség.

Lakossági fórum lesz!
Az Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség és Kunágota Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja Önt, 2017. június 28-án (szerda) 14 órától a Kunágotai
Művelődési Házban megtartásra
kerülő lakossági fórumára.
A fórum témái: kéménytüzek megelőzése, szén-monoxid mérgezés
elleni teendők, szabadtéri tűzesetek, a szabadtéri tűzgyújtás szabályai, tájékoztatás a lakossági kéményseprés változásairól.
Megjelenésére számítunk!

A tanévzáró során 85 tanuló
részesült könyvjutalomban, 33
fő kitűnő, 21 fő jeles tanulmányi eredményéért és 31 diák
nevelőtestületi dicséret miatt.
– A díjazottak között külön
figyelmet érdemel a Bereczki Máté plakettel kitüntetett

A járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági
programelem keretein belül
új járművel gazdagodott Kunágota Község Önkormányzata.
Az állami támogatással és a
program árbevételéből elkülönítésre kerülő saját erő biztosításával beszerzésre került egy
Lada Niva 4x4 Pack típusú terepjáró.
A belügyminisztériumi támogatás mértéke 2.376.074

forint, az önerő összege pedig
906.876 forint volt.
Szilágyi Éva a program koordinátora elmondta, hogy
már korábban is felmerült
egy terepjáró vásárlásának
a fontossága.
–
Önkormányzatunknak
egy olyan gépjárműre volt
szüksége, amely az esős, havas időjárási viszonyok között
is lehetővé teszi a különböző
munkaterületek megközelítését. A beszerzés mellett szólt a
korábbi Niva műszaki állapota, valamint az öreg jármű igen
magas működtetési és karbantartási költsége is. Az új terepjáró hadrendbe állítása mellett
a régi Lada is szolgálatban
marad mindaddig, amíg műszaki engedéllyel rendelkezik – tudtuk meg a pénzügyi
szakembertől.

Nyegota Evelin Tímea, aki az
általános iskolai tanulmányai
alatt mindvégig kitűnő eredményt ért el. Timi a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba nyert
felvételt. A figyelemre méltó
versmondóként is ismert diák
az új iskolájában részese lesz
az Arany János Tehetséggondozó Programnak. Végzőseink
közül 13 fő gimnáziumi, 10 fő
szakgimnáziumi és 10 fő szakközépiskolai képzésben tanul
tovább. A szakmákat tanulók
között széles a repertoár. Van
szórakoztató zenész, szakács,
pincér, műszerész és ápoló is
– tudtuk meg Gazdagné Gál
Margittól, aki innen is élményekben dús vakációt kíván az
összes nebulónak.

Augusztusi program
előzetes
A nyár utolsó hónapjának legjelentősebb közösségi rendezvénye az augusztus 5–6-án megtartandó falunap. A kétnapos
rendezvény első napján a szórakoztató programok között szerepel a Python Magic Show, Sabyest, Mohácsi Brigitta, Kökény
Attila és Tolvai Renáta műsora.
De lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás
és tűzijáték is. A második nap a
labdarúgásé. A falunapok hetében alkotói tárlat nyílik a művelődési házban.
A másik jelentős rendezvény az
augusztus 13-i lovasnap.
A Kunágotáról elszármazottak találkozójára augusztus 26án kerül sor, amelyre nagy szeretettel várják a szervezők nem
csak az elszármazottakat, hanem
az itt élő kunágotaiakat is.
A rendezvényekkel kapcsolatos
részletes tájékoztatást következő
lapszámunkban közöljük. Az
esetleges műsorváltoztatás jogát
a szervezők fenntartják!
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Május 22-én új élelmiszerüzlet nyílt az Aradi úton. Az
üzlethelyiség nem ismeretlen
a kunágotaiak előtt, csupán a
funkció változott.
A korábbi sörözőből a kor
igényeinek megfelelő önkiszolgáló élelmiszerboltot varázsolt Márkus Tibor és családja.
A Faház ABC néven futó üzlet
indításáról, az épület átalakításáról és a hatósági elvárások
nehézségeiről beszélgettünk a
vállalkozó családdal.
– Nyolcadikos korom óta
álmodom arról, hogy egyszer
egy saját boltom lesz – mondja
Márkus Tiborné, aki az üzlet
vezetőjeként dolgozik a boltban. Amióta az eszem tudom,
ezt szeretném csinálni. Korábban már komoly tárgyalások
voltak egy üzleti vállalkozásról, de ott az élet közbeszólt
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Megnyílt a Faház ABC
és a dolgok máshogyan alakultak. Az álmunkat sem én,
sem a családom nem adta fel

előírásoknak kellett megfelelni, amit csak nehezen lehetett kivitelezni. A kataszt-

és májusban sikeresen megnyithattuk az üzletünket. Az
ehhez vezető út viszont felért egy pokoljárással. Sokszor
olyan értelmetlennek tűnő

rófavédelemtől a NÉBIH-ig
rengeteg adminisztrációs és
technikai feltételeknek kellett
megfelelni. Az idegőrlő munkálatok ellenére a családi béke

mindvégig fennmaradt. Sűrűn
hangoztattam, hogy: sértődésnek helye nincs! Ebben a családban mindenki elfogadja a
másik véleményét. Így van ez
akkor is, amikor a fiam a főnököm.
Az ifjabbik Márkus Tibor sikeresen indult a mikro vállalkozásokat segítő pályázaton.
Ő az üzlet tulajdonosa és egyben az árubeszerzője is. A magas pozíció ellenére az idősebb
és tapasztaltabb családtagok
segítségét azonban szívesen
fogadja. A négy főt foglalkoztató boltban az élelmiszer
minden fajtája mellett vegyi
áru is található. Mutatós, igényes környezetben, mosolygós
kiszolgálókkal várják a vásárlókat, akik már az építkezés
alatt is érdeklődve figyelték a
Faház ABC kialakítását.

Nosztalgiázott a Hámán Kató szocialista brigád Pedagógusnap
az iskolában

A rendszerváltás előtti időszak munkahelyeinek megszokott elemei voltak a szocialista
brigádok. Ezek a kollektívák a
kitűzött feladatok minél jobb
elvégzését voltak hivatottak
segíteni. Sokszor megjelentek
a társadalmi élet különböző
színterein. Tagjaik részt vettek
a kisdobos és úttörő avatásokon, közös gyermeknapokat
szerveztek és a napi feladatok
koordinálása mellett a kirándulásokra is időt szakítottak.
A szocializmussal együtt
a brigádok is eltűntek, de az
emberi kapcsolatok továbbra

is megmaradtak. Élő példája
ennek a közelmúltban történt
nosztalgiázó összejövetel, ahol
az egykori Hámán Kató szocialista brigád tagjai találkoztak
egymással, ahogyan ők mondják a „Piros Bandi cukrászdában”.
A találkozót Sebők Mihályné és Peták Ferencné szervezte
meg. Az egykori „tsz irodisták”
és adminisztratív dolgozók
nevével fémjelzett brigád 35
tagját keresték meg, s közülük
20-an vettek részt a találkozón, amely nem szűkölködött
a meglepetésekben.

Peták Ferencné szerint különös időutazás volt a Gál
Sándorné által megőrzött
brigádnapló lapozgatása. A
régi munkahelyi hangulat felidézése közben egy rögtönzött
műsorszám bemutatására is
sor került. Gózon Mihályné, Peták Ferencné és Révész
Józsefné megmutatták, hogy
milyen is az a „nézését, meg a
járását”. A siker garantált volt.
Az összejövetel tartalmi
mondanivalóját leginkább a
meghívón szereplő mottóval
lehet jellemezni: egy mosoly,
egy ölelés nem kerül pénzbe!

A Szülői Munkaközösség
szervezésében ismét sor került
a hagyományos pedagógusnapi rendezvény megtartására.A
központi iskola udvarán a diákok és az aktív pedagógusok
mellett jelen voltak a nyugdíjas pedagógusok, óvónők valamint az oktatást és nevelést segítő szakemberek és technikai
dolgozók is. Az ünnepségen
Kiss Csabáné az SZMK elnöke és Süli Ernő polgármester
méltatta a pedagógusok munkáját, majd a diákok virágokat
adtak át a meghívottaknak.
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A 95 éves Kotroczó Zoltánt köszöntötték

A hónap elején megható ünnepség részesei lehettek a kunágotai bentlakásos nyugdíjas

otthon lakói és dolgozói. Az
intézményben élő Kotroczó
Zoltán e hónap 9-én ünnepelte a 95-ik születésnapját.
A családias hangulatú rendezvény házigazdája a Kotroczó házaspár lánya, Rózsika
volt. A feldíszített társalgóban
az önkormányzat részéről Boldog Zoltánné jegyző és Süli
Ernő polgármester köszöntötte az ünnepeltet.
Kotroczó Zoltán tősgyökeres kunágotai családból
származik. Sándor, Piroska
és Magdolna után negyedik
gyermekként 1922. június
9-én született Kunágotán. A

Lakossági szelektív hulladékgyűjtő
edények átvétele

család földműveléssel foglalkozott. Zoli bácsi a háborút
is megjárta. A battonyai határvadászoknál teljesített szolgálatot, mígnem 1944-ben a
frontra vezényelték. Az Arad
környéki harcokban aknatalálat következtében megsebesült. Két bajtársa sietett a
segítségére, akik kivonszolták
a tűzvonalból, de a három
katonát ekkor egy újabb aknatalálat érte. A sebesültet cipelő egyik katona a helyszínen
meghalt, a másik pedig súlyos
sebet kapott. Zoli bácsi ennek
ellenére megmenekült. Sebesültként végig járta az országot
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és egészen Bécsig jutott. A háború utáni egyik legkedvesebb
emléke volt, amikor az egykori
frontparancsnoka felkereste őt
Kunágotán.
A világégést követően 1948ban kötött házasságot Pósa
Rozáliával, aki a mai napig hű
társa. Két gyermekük született,
Rózsika és Marika. Az idős
házaspár négy unokának és két
dédunokának örvendhet.
Az otthon lakóinak jókívánságai mellett Kunágota község
képviselő-testülete is további
jó egészséget és derűs napokat
kíván a 95 éves Kotroczó Zoltánnak.

Kunágotai kiállítás a mezőkovácsházi járáshivatalban

Értesítjük a lakosságot, hogy a
DAREH Önkormányzati Társulás egy nyertes pályázat keretében lakossági szelektív hulladékgyűjtőket szerzett be.
Önkormányzatunk a lakossági
hulladékszállításba bevont valamennyi ingatlanhoz igényelt
szelektív gyűjtőt.

an július hónapban érkezik a
településre és kerül kiosztásra.
A szelektív edény kizárólag
használatra kerül a lakoshoz,
tulajdonosa a DAREH Társulás.
A használatra átadott szelektív
edényzetet az átvevő köteles
megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
A szelektív edények ürítése
A 240 literes szelektív gyűjtők, havi egy alkalommal történik.
ingatlanonként 1 darab, átvételi Az ürítés első alkalommal az
elismervény ellenében megér- edények teljes körű kiosztását
kezésüket követően átvehetőek követően fog megtörténni.
A szelektíven gyűjtött hullalesznek személyesen is a Községi Piac területén munkanapo- dék ártalmatlanításáért nem
kell külön díjat fizetni.
kon.
Amint több információval
Az edényzet megérkezését követően az önkormányzat is rendelkezik az önkormányzat,
megkezdi a kiszállítást a lakó- bővebben is tájékoztatjuk a laházakhoz utcánként, a szállító kosságot.
Önkormányzatunk igényelt
járművek rendelkezésre állása
minden hulladékszállításba befüggvényében.
A szelektív edényzet átvételé- vont ingatlan részére 300 literes
hez a névre, lakcímre és az érvé- komposztáló edényt is. A komnyes személyi igazolvány bemu- posztáló edényt hasonló mótatására, annak számára lesz don lehet majd a településre
szükség. Az átvételről 2 példá- szállítását követően igénybe
nyos elismervény készül, mely- venni. Amely háztartás komnek egyik példánya az átvevő posztáló edényt igényel és kap,
az nem tudja igénybe venni a
lakosé.
A szelektív edényzet átvételé- később meghirdetésre kerülő
nek további feltétele: a rendsze- zöldhulladék elszállítást. A
res hulladékszállításban törté- komposztáló edények kiosztására előre láthatólag augusztus
nő részvétel.
A szelektív edényzet várható- második felétől kerülhet sor.

A mezőkovácsházi járási hivatalban tematikus rendszerességgel mutatkozhatnak be
a járás települései.
A hivatalba látogató ügyfelek és érdeklődők június közepétől július közepéig láthatják
azt az alkotói tárlatot, amely
június 14-én került megnyitásra. A rendezvényen szavalatot mondott a Bereczki Máté
plakettel jutalmazott Nyegota
Evelin Tímea és nótacsokrot
adtak elő a Fábián testvérek:
Júlia, Piroska és Réka.
A tárlaton az általános iskolások rajzai mellett láthatók

Balázs Istvánné kézimunkái,
Dr. Csiffáry Lajosné díszpárnái, Csiffáry Zsuzsanna
tűzzománc képei, Gózon
Mihályné horgolt munkái,
Gyöngyösi Károly festményei,
Horváth Jánosné szőttesei,
Kovács Lászlóné gobelin képei, Puskásné Gózon Erzsébet
ásványékszerei, Szabó Tamás
Országház makettje, valamint
Nagy Zoltánné és Nádházi
Lászlóné grafikái.
A művészeti élmények mellett a látogatók bepillantást
nyerhetnek a település múltjába és jelenébe is a kiállított
képes tablókon keresztül.
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Régi hírek régi újságokból

 Egy földbirtokos öngyilkossága. Aradról jelentik,
hogy Jakabffy Béla fiatal földbirtokos szombaton este főbe
lőtte magát kupai birtokán
és rövid kínlódás után meghalt. Az aradi társaskörben
jól ismert és közszeretetnek
örvendő egyéniség volt. Kupán lakott, édesanyja, özvegy
Jakabffy Béláné birtokán, ahol
a gazdaságot vezette, de gyakran bejárt Aradra és napokig ott mulatott. Egy idő óta
azonban zárkózott, rosszkedvű
volt és idegessége mindjobban
erőt vett rajta. Szombaton este
együtt vacsorált az anyjával;
szótlanul, magába mélyedve
költötte el vacsoráját, azután hirtelen felállt, átment a
szomszéd szobába és revolverével halántékon lőtte magát.
Levelet nem hagyott hátra,
de hír szerint anyagi zavarok
kergették a halálba. Rokona
volt Jakabffy Tódornak, az ismert sportsmann-nek aki a kilencvenes években agyonlőtte

magát. 1911. június 25., Pesti
Napló.
 A háború halottai.
183. számú lajstrom. Kovács János, 4. hgye. Kunágota,
1880. (Orosz hadifogságban
1914. december 6.). 1915. június 5., Népszava.
185. számú lajstrom. Dohányos Sándor, 101. gye. 1. száz.
Kunágota, 1894. Fábián Imre,
101. gye. 2. száz. Kunágota,
1894. 1915. június 8., Népszava .
 A báró úr és cselédei. Báró
Urbán Péter csanádmegyei
birtokos cselédeinek elfogyott
a kenyerük; az intézőtől egy
kis előleget kértek. Az intéző
kereken kijelentette, hogy nem
ad. Enni azonban kell még egy
báró cselédeinek is. A cselédasszonyok tehát bementek
Kunágotára, a faluba kenyérnekvalót könyörögni. Egy kisgazda, az öreg D. Tóth János
bácsi megszánta őket, adott

nekik fejenkint 100 kg búzát
kölcsönben. Örömmel újságolták az asszonyok az intéző
úrnak, hogy búza már van,
és csak igát adjon, hogy elvihessék a malomba. Az intéző
kocsit sem adott nekik, pedig
erre köteles az uradalom. A
cselédasszonyok kénytelenek
voltak fuvarost fogadni pénzért, hogy a kölcsönbúzát a
malomba s onnan a lisztet a
báró úr tanyájára szállítsák.
Majd elfelejtettük, hogy báró
Urbán Péter úr egységespárti honatya, akit a kerületben
„egyhangúlag”
választottak
meg tavaly nyáron. Sőt „nemzetföntartó elem. Csak a cselédeit hagyja kenyér nélkül.
A nép baját is szívén hordja”.
Csak a cselédeinek nem ad kocsit, hogy a malomból elhozzák lisztjüket. Ezt már nem
bírja el a szíve. 1932. június
19., Népszava.
 Meghaltak a kakastól.
Major Péter és felesége kuná-

gotai lakosok súlyosan megbetegedtek és Major Péter csütörtökön meg is halt.
A nyomozás során megállapították, hogy a házaspár
szerdán egy kakast fogyasztott
el és attól lett rosszul. A férj
nem hitte el, hogy a kakastól
lett rosszul és megette a tegnapról megmaradt kakashúst.
Néhány órával utána meghalt.
1938. június 24., péntek, Népszava.
(A hír annyira meglepő a mai
olvasó számára, hogy a szerkesztő leellenőrizte az 1938-as
halotti anyakönyvi bejegyzést,
amelyen hitelesen ez áll: „A
halál oka húsmérgezés”. A hír
tehát nem kacsa.)
 Villamosítás. Most vezetik be a villanyt Kunágotán a
Villamos művek Iparigazgatóság dolgozói. Villanyerőre berendezett seprőgyárat is kap a
község. Itt dolgozzák fel a környéken termelt cirkot. 1949.
június 14., kedd., Szabad Nép.

A kertészkedők figyelmébe

Tudtad, hogy akár már az iskolai évek alatt is lehet megtakarításod a
Magyar Államkincstárnál?
Országos rajz- és fotópályázat 6-18 év közötti gyermekek részére.

RAJZpályázat témája:

Az utóbbi időben községünk
határában egyre inkább elszaporodott az illegális szemétlerakó helyek száma.
Jellemzően a dinnyében és
kertészeti kultúrákban alkalmazott takaró- és felsőfóliák kerülnek ki az út menti
árkok és csatornák mellé. A
környezetre igen káros anyagok elhelyezésére Kunágota
Község Önkormányzata is
folyamatosan keresi a lehetőséget. Kérünk minden olyan

gazdálkodót, akinek a fólia
elhelyezésével gondjai vannak,
keressék fel Süli Ernő polgármestert, aki a lehetőségekhez
képest díjtalanul biztosítja a
hulladék fólia szabályos elhelyezését. Ellenkező esetben a
hivatal az illegális szemetelőkkel szemben hatósági eljárást
kezdeményez.
A hatósági eljárás a fólián kívül az építési és a kommunális
hulladék kihelyezésére is egyaránt vonatkozik.

Forintokat gyűjtögetek - a jövőmbe befektetek
6-9 éves és 10-14 éves korosztály

FOTÓpályázat témája:
Mert megtakarítani érdemes!
15-18 éves korosztály

Részletes feltételek: www.allamkincstar.gov.hu
Beküldési határidő: 2017. augusztus 1.
Eredményhirdetés: 2017. augusztus 25.

Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Gábor László. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

