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Február végére elkészül a válogatóüzem
Lassan tető alá kerül a Kos-
suth utca északi végén épülő 
új 375 m2 alapterületű üzem-
épület.

A létesítményben a megter-
melt zöldség és gyümölcsfélék, 
illetve a takarmánynövények 
szakszerű tárolása és előválo-
gatása valósulhat meg.

A projekt céljairól és annak 
megvalósulásáról a helyi köz-
foglalkoztatást koordináló 
Szilágyi Éva ügyintézőt kér-
deztük.

– A kivitelezőnek 2018. feb-
ruár 28-ig kell átadnia a kész 
tárolót. Ezt már jóval koráb-
ban is teljesíteni tudta volna a 
vállalkozó, ha a külföldön ké-
szült szendvicspanelek időben 
elkészültek volna. Jelenleg az 
oldalfalak és a tető egyik ol-
dalának a fedése készült el. A 
tető után az ajtók beszerelése 
és a bádogos munkák követ-
keznek. Ezek után a sárga fes-
tékkel jelzett szintezőkarók ál-
tal jelzett üzemi utak építésére 

kerül majd sor. Három éven 
belül tervezzük a mostani be-
ruházás tovább fejlesztését hű-
tőkamrák kialakításával, illetve 

targonca és egyéb technikai 
eszközök beszerzésével.

– A telephely kiválasztásakor 
figyelembe vettük, hogy a fó-

liasátrak és az önkormányzati 
szántóföldek a közelben he-
lyezkednek el. Az előváloga-
tott és osztályozott termékek 
innen a napközi konyhánál 
szintén most épülő zöldség 
előkészítőhöz kerülnek végfel-
használásra. Ugyancsak ehhez 
a programhoz kapcsolódóan 
beszerzésre került egy nagy 
értékű vákumcsomagoló esz-
köz is. Ez a berendezés bizto-
sítja, hogy a fel nem használt 
zöldségfélék tárolhatósága és 
frissen tartásának ideje meg-
hosszabbodjon. A csomagoló 
és vákumozó gép hőkezeléssel 
tartósítja az élelmiszereket, 
amelyek így 21-40 napig is 
megőrzik frissességüket. A vá-
kumozó géphez a csomagoló 
és egyéb technikai eszközök 
beszerzése is megtörtént – 
emelte ki Szilágyi Éva. 

Amint azt a képünk is mu-
tatja, az eszköz jelenleg még 
becsomagolt állapotában várja 
a hadrendbe állítását.

A becsomagolt csomagológép

„Adó visszatérítés”
A 2017-ben bevezetett új típu-

sú települési támogatást 544 fő 
helyi lakos kérelmezte az adó-
hatóság igazolását csatolva.

A kérelmezők részére össze-
sen 4 millió 794 ezer 862 forint 
települési támogatás került kifi-
zetésre.

746 háztartás kapott szociális tüzelőt
Kunágota önkormányzata 

benyújtott pályázata alapján 
1843 mázsa barnakőszén vásár-
lására nyert támogatást.

Az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből kiegészítette a 
megrendelést, így valamennyi 
kérelmezőnek tudtunk juttatni 
tüzelő támogatást.

A jogszabályban meghatá-
rozott rendszeres szociális el-
látásban részesülők, illetve a 

halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermeket nevelő családok, 
összesen 140 háztartás, kérel-
mükre 5 mázsa barnakőszenet 
kaptak. A további 606 fő kérel-
mező 2 mázsa tüzelő támoga-
tásban részesült.

Egy háztartás csak egyféle 
jogcímen kaphatott támoga-
tást. Így az önkormányzat a te-
lepülésen 746 háztartást 1912 
mázsa szénnel támogathatott.

Időpontra lehet hívni  
a kéményseprőket a családi házakhoz!

A Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság tájékoztatja a lakosságot, 
hogy 2018. január elsejétől a 
családi házban élők a nekik al-
kalmas időpontra kérhetik a 
kéményseprést, illetve az elle-
nőrzési munkákat. A szolgáltatás 
igénylése ezekben az esetekben 
nem kötelező, de a biztonság ér-
dekében javasolt.

Az ingyenes kéményseprőipari 
sormunka igénylése időpontfog-
lalással történik. Időpontfogla-
lásra interneten, telefonon vagy 
személyesen van lehetőség.

Elérhetőségek:
Interneten: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszol-

galat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton ke-
resztül: 
Telefonon a körzetszám nélkül 
ingyenesen hívható 1818-as hí-
vószám tárcsázása után a 9-es, 
majd az 1-es nyomógombot 
megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási 
időben várja a Békés Megyei El-
látási Csoport, Békéscsabán a Ka-
zinczy u. 9-es szám alatt.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00–
20.00, Keddtől–Péntekig 8.00–
14.00.
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A kőpengétől  
a cselédkönyvig

A napokban hálás aprónép-
ség foglalta el a Helytörté-
neti gyűjtemény kiállító ter-
meit.

A harmadik osztályos kisdi-
ákok a tantervükhöz igazítva 
kaptak ízelítőt a letűnt világ 
már-már elfeledett emléke-
iből. A több ezer évet átfogó 
tárgyi eszközök közül előke-
rült az obszidián kés, ami még 
ma is jobban metszi a papírt, 
mint a legjobb acélolló.

A Mátyás király idejében itt 
élő Kwnagatha-iak szerencsé-
re jó néhány számukra hasz-
talan eszközt hátrahagytak 
a figyelmes utókor számára. 
Ezek most igazi kincset értek 

a lelkes kisiskolás kutatóknak. 
A törött buzogány és a vaslán-
dzsa jól mutatta, hogy a XV. 
században sem volt veszély-
telen az alföldi élet. Békésebb 
vizekre evezve benézhettek a 
paraszti világ hétköznapjaiba 
is. Előkerült a csizmahúzó fa-
kutya és a citera, a fateknő és 
a dohányfűzőtű is. Na és hogy 
nem volt leányálom a mángor-
lás, arról ki-ki maga meggyő-
ződhetett a vaskerék forgatása 
során. A gyerekek azt is meg-
tapasztalhatták, hogy a kucs-
ma és nagykendő bizony még 
ma is hálás öltözéke lehetne 
minden nebulónak, főleg így 
télvíz idején. 

Iskolatörténet
Örömmel közöljük az érdeklődőkkel, 

hogy ismét bővült az iskolatörténeti ki-
állítás anyaga.

Az elmúlt napokban Dohar Mihályné 
Bocskai utcai és Pócsik Balázs Mátyás 

utcai lakosoktól több mint száz éves 
taneszközöket kaptunk. Felajánlásukat 
ezúton is megköszönve, továbbra is vár-
juk az érdekes, régi, iskolához kapcsoló-
dó tárgyakat.

Csif fáry Zsuzsanna  
kiállítása Békéscsabán
2018. január 24-én délután 

öt órakor Felszín-ek címmel 
kiállítás nyílik Csiffáry Zsu-
zsanna zománcmunkáiból a 
békéscsabai VOKE Vasutas 
Művelődési Ház és Könyvtár-
ban.

A kiállítást Süli Ernő pol-
gármester nyitja meg. Közre-
működik a kunágotai Bereczki 
Máté néptánc csoport. A tárlat 
február 20-ig lesz látható Bé-
késcsabán, amelynek megte-
kintése ingyenes.

Mini bölcsőde
A bölcsődei ellátás a telepü-
lés lélekszámát és azon belül 
a 3 év alatti kiskorúak számát 
alapul véve, kötelező ellátási 
forma.

Törvényi kötelezettségének 
eleget téve, az önkormány-
zat mini bölcsőde kialakítását 
tervezi. A kialakításhoz be-
nyújtott sikeres pályázat ered-
ményes volt, az önkormányzat 
10 millió forintot nyert a mini 
bölcsőde kialakítására szolgá-
ló épület vásárlására és célnak 

megfelelő átalakítására, beren-
dezésére.

A kialakításhoz a Kunágota, 
Rákóczi u. 67. szám alatti (volt 
Vágási) ingatlant vásárolta 
meg az önkormányzat.

Az átalakítás és berende-
zés költségeihez saját forrást 
is biztosít a testület a 2018 
évi költségvetésben. A mini 
bölcsőde kialakítását az év 
végéig kell megoldanunk, tá-
jékoztatta lapunkat Boldog 
Zoltánné jegyző asszony.
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Tájékoztató a lakossági hulladékszállításról
Ezúton is értesítjük a la-
kosságot, hogy változás van 
2018. január elsejétől a hulla-
dékszállítás időpontjában az 
alábbiak szerint:

2018. január 1-jétől a me-
zőhegyesi hulladékátrakó, va-
lamint a hulladékudvar üze- 
meltetését a Tappe Hulladék-
gazdálkodási Kft. fogja vé-
gezni. A környező települések 
szolgáltatása mezőhegyesi te-
lephelyről fog történni, emiatt 
szükséges a  meglévő logiszti-
ka átszervezése.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Kunágota település vonatko-
zásában az eddig megszokott 
csütörtöki+pénteki nap helyett 
2018. január 1-jétől az egész 
településen pénteki napokon 
fog történni a kommunális 
hulladékszállítás. Első ízben 
január 5-én, azt követően he-
tente pénteki napon.

A 2018. évre tervezett továb-
bi szállítási időpontok a kö-
vetkezők:

Zöldhulladék-gyűjtés 2018. 
évi időpontjai:

• január 15. és január 29.  
fenyőfa begyűjtés

• április 24.
• május 22.
• június 18.
• július 23.
• augusztus 27.
• szeptember 17.
• október 22.
• november 19.

Szelektívhulladék-gyűjtés 
2018. évi időpontjai: (sárga 
kukák ürítési napjai)
• január 18.
• február 15.

• március 22.
• április 19.
• május 17.
• június 21.
• július 19.
• augusztus 16.
• szeptember 20.
• október 18.
• november 15.
• december 20.

Kérjük az edényzetet a szállí-
tás napján reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az ingatlanok elé.

Kunágota, 2018. január

Útfelújítás
A Bethlen utca északi részé-
nek (sportpálya felőli rész) 
kiépült útja felújításra szo-
rul. Az önkormányzat ezért 
több éve próbál pályázat be-
nyújtásával támogatáshoz 
jutni erre a célra.

– Az elmúlt évben is benyúj-
tottuk a Belügyminisztérium 
által meghirdetett keretre a 
pályázatot, melyről október 
hónapban azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy forráshiány mi-
att nem támogatják.

Nagy örömünkre a Kormány 
az év végén egy előirányzat át-
csoportosítással forrást terem-
tett az önkormányzati pályáza-
tok támogatására. A megnyert 
15 millió forintos támogatást 
további 15% önerővel kell az 
önkormányzatnak a 2018. évi 
költségvetéséből kiegészítenie.

A felújítást 2018-ban szeret-
nék megvalósítani, tudtuk meg 
Süli Ernő polgármestertől, aki 
arról is beszámolt, hogy a rossz 
idő beálltával szinte napi rend-

szerességgel érkeznek hozzá 
panaszok a szilárd útburkolat-
tattal el nem látott utcák lakói 
részéről. Ezek a belterületi 
utak esős, sáros időben szinte 
járhatatlanok.

– A problémájukat megér-
tem. Folyamatosan figyeljük 
a pályázati lehetőségeket az új 
útburkolatok kiépítésére, ami 
egyre kevesebb és egyben drá-
ga is. Jelenleg azon dolgozunk, 
hogy a leghosszabb „sáros” ut-
cát télen is járhatóvá tegyük. A 
Szent István utca javításához 
hamarosan hozzá fogunk. Tört 
betonból alapot készítünk, 
amelyre apró kőzúzalék fedő-
réteg kerül. Hasonló módon 
szeretnénk a többi kis utcát 
is járhatóvá tenni. Sok panasz 
érkezik a Hajnal utcából is. 
Az érintett lakosok türelmét 
kérve, igyekszünk az anyagi 
és egyéb lehetőségeinket is fi-
gyelembe véve az érintett utak 
ütemezett javítását megoldani, 
részletezte a település vezető.

Illusztráció

Közfoglalkoztatási tervek  
a 2018-as évre

– Kunágota Község Önkormány-
zata idén is – mint ahogy minden 
évben – kérelmet kíván benyújtani 
a Belügyminisztérium által támoga-
tott járási startmunka programok 
indítására. A programnak köszön-
hetően az elmúlt évben közel 200 fő 
helyi lakosnak tudtunk közmunkát 
biztosítani – hangsúlyozta Süli Ernő. 

– A 2018. évi járási startmunka 
programok alapvető célja az elmúlt 
években kialakított kapacitások 
fenntartása és működtetése. A ter-
vezési folyamat során előzetes Prog-
ramtervet kell készítenünk, melyből 
a Miniszteri döntést követően ké-
szíthető el a végleges Kérelem.

 A Járási startmunka mintaprog-
ramok 4 elemére kívánunk fóku-
szálni. A Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatásban az előzetes 
felmérések szerint 34 főt, a Mező-
gazdasági programelemen belül 77 
főt, a Belterületi közutak karbantar-
tása programelemben 49 főt, míg a 
Mezőgazdasági földutak karbantar-
tása programelemben 15 főt tudunk 
majd foglalkoztatni. Összességében 
ez 175 lakos közfoglalkoztatását je-
lenti. Az említett adatok azonban 
nincsenek kőbe vésve, ezek a tervek. 

A kérelmek felülvizsgálata jelenleg 
is tart, melyről a Belügyminisztéri-
um a későbbiekben dönt. A támo-
gatási időszak mind a négy pillér 
esetében 2018. március 1-jétől 2019. 
február 28-ig tart, részletezte a pol-
gármester.

Az önkormányzat nagygépei 
fedett szín alá kerültek

A nyár folyamán elkezdett építke-
zésnek a kiemelt célja az volt, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
mezőgazdasági és egyéb nagygépek 
állagmegóvását egy fedett színnel 
biztosítani lehessen. Az épület ki-
vitelezését teljes terjedelemben a 
helyi közmunkás szakemberek vé-
gezték el. A kőműves, a lakatos és az 
asztalos brigád lelkiismeretes mun-
kájának köszönhetően a gépek már 
birtokba is vették a palával fedett 
tárolót. 

Az asztalos brigád vezetője, Buza 
Lajos elmondta, hogy számukra 
még nem ért véget a munka, hiszen 
a szín hátsó oldalát még deszkával 
le kell zárni, valamint a kúp palá-
kat is fel kell tenni a tető gerincre. 
A munkafolyamat azonban nem 
gátolja az épület használhatóságát. 
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Időkerék
 � 1785-ben Kunágotának 30 

lakosa volt.

 � 1816. január 29-én és 30-án 
irtóztató hófúvás és fagy pusz-
tította el a szabadban tartott 
jószágokat az Alföldön. A 14 
ezer holdat meghaladó ku-
nágotai pusztán egy vert falú 
épület mellett néhány akácfa 
lévén, azt messze vidéken is 
csak fás-tanyaként emlegették. 
Egy lóháton utazó szemtanú 
így írja le az akkori esemé-
nyeket: „A legöregebb, és leg-
kövérebb bikák már első nap 
megfagytak.
Százanként hevertek a hófú-
vások alatt a marhák, s csupán 
csak a szarvak hegye állván ki a 
mély hóból, egymást nyomták 
agyon. Azon barmok, melyek 
vagy erdőben teleltek, vagy a 
fergeteg által oda hajtattak, 
megszabadultak, mert a fák 
mind a szélnek, mind hónak 
ellent állottak”.

 � 1892. A község lakossága 
5006 fő. Fertőző járványok-
ban megbetegedettek száma 
33, ebből 23 meggyógyult 10 
fő meghalt. (A magyar királyi 
belügyminiszter jelentése az 
ország közegészségi viszonya-
iról.)

 � 1898. A kereskedelemügyi 
m. kir. minister, f. évi február 
hó 1-én 2.010. sz. alatt kelt 
rendeletével megengedte, 
hogy a Csanád vármegye te-
rületéhez tartozó Kunágota 
községben minden pénteken 
állatfelhajtás és helypénzsze-
dés nélkül hetivásárt tartassék.

 � 1912. augusztus első szer-
dáján rettenetes vihar volt a 
községben. A villám becsapott 
a templomba.

 � 1921. szeptember 8-án tör-
tént Kunágotán, hogy a tíz-
éves J. Mihály bátyjának va-
dászfegyverével játék közben 

agyonlőtte az unokanővérét. 
A szegedi törvényszék csü-
törtökön tárgyalta ezt a bű-
nügyet. A törvényszék J Mi-
hályt dorgálásra, bátyját pedig 
gondatlanságért 3000 korona 
pénzbüntetésre ítélte. Sze-
ged, 1922. június (3. évfolyam, 
125-147. szám)

 � 1931. Mesteremberek. Bog-
nárok: Bakó Pál, Baranya Ist-
ván, ifj. Gyenes Ferenc. Bor-
bélyok: Balázs Pál, Fekete Pál, 
Fekete Pálné, Juhász Mihály, 
Korpa József, Kovács József, 
Lukovszki Antal, Zsámbo-
ki István, Zsámboki Mátyás, 
Zsámboki Péter.

 � 1952. Kunágota község 
dolgozó népének már régi 
kívánsága volt az, hogy a jár-

dákat javítsák meg. Kérésüket 
most teljesítik. A Sztálin-úton 
és az Árpád-utcában – ahol a 
legnagyobb szükség van erre 
megkezdődtek a járdajavítási 
munkálatok.
A község dolgozó népe meg-
elégedéssel tapasztalja, hogy a 
dolgozók kívánsága e téren is 
valóra válik.

 � 1953. Kamanyeczki Kál-
mán, a kunágotai gépállomás 
vezetője a cséplésben jár élen. 
1370 mm-es gépével 209 

mázsát csépelt el, 110 forintot 
keresett.
A cséplőmunkacsapat tagjai 
60 kiló gabonát kerestek sze-
mélyenként napi teljesítmé-
nyük után.

 � 1956. Varga Mihály Árpád 
utcai lakos akkor második osz-
tályos tanuló visszaemlékezése 
1956-ról: „Az akkori pártház 
egyik terme rövid ideig osz-
tályteremként működött.
Én másodikos kisgyerekként 
arra emlékszem, hogy egyszer 
csak hatalmas csikorgással és 
csörömpöléssel közeledett a 
főutcán két orosz harckocsi a 
géppark felől. Mi persze cso-
dálkozva néztük a monstru-
mokat.
A csukott lövegtornyú tankok 
a templomhoz érve jó erős ba-

lost vettek és elkanyarodtak az 
iskola felé, Medgyesegyháza 
irányába. Mindeközben a mo-
torzúgás és a lánctalp csikor-
gása tökéletesen lehetetlenné 
tette a tanítónk, Mici néni 
azon törekvését, hogy beza-
varjon bennünket az utcáról, 
pedig ugyancsak szerette volna 
azt elérni.”

 � 1960 végén 470 olvasója 
és 935 kötete volt a községi 
könyvtárnak. 6 lakosra jutott 
egy könyv.

 � 1966. január 1. Orosházán 
született az első új Békés me-
gyei honpolgár.
A kunágotai Kocsis Józsika 
újév hajnalán 3 óra 15 perckor 
született.

 � 1969. Kunágota felnőtt 
lakosságának 90 százaléka a 
Bercsényi Termelőszövetke-
zetben dolgozott.

 � 1970. június 26. Szegedi 
EOL–Kunágotai Bercsényi 
TSZSK 7:0 (2:0).
Labdarúgó MNK-mérkőzés, 
Kunágota, 600 néző:
V: Almási. SZEOL: Bólya – 
Pikó, Kővári, Magyar, Kerekes, 
Bánfalvi (Pálinkás), Dávid, 
Mészár, Varga (Ruttkai), Vass, 
Vörös. Edző: Subits Lajos.
Kunágota: Tóth – Mellák, Pá-
pai, Fodor (Szabó II), Bíró I, 
Bíró II, Lajosi (Multyán). Sza-
bó I, Márkus, Szilágyi. Husz-
ka. Edző: Szilágyi János.
Nemcsak Kunágotáról, hanem 
a járás többi községéből is ke-
rékpárokon, autókon, motoro-
kon özönlött a közönség szer-
da délután a kunágotai pálya 
felé, hogy tanúja legyen az NB 
I-es szegedi csapat és az eddig 
ragyogóan szereplő megyei II. 
osztályú együttes találkozójá-
nak.
Ez az érdeklődés nemcsak a 
SZEOL-nak, hanem az abban 
szereplő volt Békés megyei 
játékosoknak (Pikó, Kerekes, 
Dávid, Mészár, Ruttkai) is 
szólt.

 � 1978 évben 6ezer sertés ke-
rült elszállításra a háztáji gaz-
daságokból. 

 � 1996 óta üzemel a Gara-
bolyos ABC, amely kulturált 
környezetben, bőséges áruvá-
lasztékkal várja vásárlóit.

 � 2001. A Kovács Tüzépen 
a vágott akác tűzifa ára 1150 
Ft/q.


