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Neked mit jelent a Karácsony?
Kedves
Kunágotaiak!
A karácsony
a legszebb, legbensőségesebb
ünnepünk. Lehetőséget nyújt
arra, hogy a
szeretet és az
összetartozás jegyében gyertyát
gyújtsunk. Ilyenkor van igazán
alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk,
és szeretteink körében békésen,
meghitten ünnepeljünk.
E gondolatok jegyében kívánok
mindannyiuknak meghitt, boldog
karácsonyi ünnepeket és békés,
eredményekben gazdag újévet!
Süli Ernő polgármester

Ételosztás
Ételosztást szervezett december 21-én a Kunágotai
Természet- és Vidékőrző
Alapítvány, valamint az Ös�szefogás Kunágotáért Alapítvány.
– Akciónkat a Béke Vadásztársaság és több magánszemély is támogatta, amit a
szervezők nevében ezúton is
köszönök – mondta Süli Ernő
polgármester, az Összefogás
Kunágotáért Alapítvány egyik
alapítója.
Közel félezer adag őzből készült gulyáslevest főztek.
– Célunk az volt, hogy az
ételosztással tovább erősítsük
a helyiek összetartozását. Az
ételosztást a jövőben is szeretnénk folytatni – nyilatkozta
Süli Ernő.

Egy olyan ünnepet, mely
tele van csillogással, fénnyel,
giccsel?
Egy olyan ünnepet, amin
át kell esni, minél hamarabb,
annál jobb, hiszen egész évben
azért dolgozol, hogy valamit
megspórolj és tudj ajándékokat vásárolni, kielégítve ezzel
gyermekeidet?
Egy olyan ünnepet jelent,
amelyben a főszerep a szeretetnek jut, és te nem érted,
hogy miért csak ezen az egy
napon, egy évben?
Egy olyan ünnepet jelent,
amelyben várod az ajándékod,
mert az neked ezen a napon
kijár?
Neked mit jelent Karácsony
ünnepe?
Képzeld el, azt fogja jelenteni gyermekeid számára is, mert
ők téged lemásolnak, utánoznak. Sokan szokták mondani,
hogy Karácsony a szeretet ünnepe, az ajándékozás ünnepe,
a béke ünnepe, a feldíszített fa
ünnepe, de mindannyian tévednek!
Karácsonykor egy dolgot
ünneplünk: Jézus megszületését. Erre a születésnapra is
ugyanúgy kell felkészülnünk,
mint minden más születésnapra.
Ünneplőbe öltözünk, ajándékot választunk, meglátogatjuk az ünnepeltet és felköszöntjük.

A kis Jézusnak mit vigyünk
ajándékba? Olyan ajándékot
vihetünk, amit mi készítettünk!
Drága ajándékot, amit nem
lehet anyagiakban mérni!

gyenkeznie, hogy üresnek látszik a keze, de a szíve tele van.
Ha ilyenné válik a karácsonyod, akkor gyermekeidé
is ilyen lesz! Nem csak azért
fogják várni a Karácsony ün-

Vihetünk neki egy kedves
mosolyt, aminek őszintének
kell lennie. Vihetünk neki
békét, ami a lelkünket uralja.
Vihetünk neki szeretetet, amit
egész családunk, sőt egész környezetünk érez. Vihetünk neki
egy kis vidámságot, félretéve
egy kis időre a napi gondokat.
Vagy megfoghatjuk gyermekeink kezét és elvihetjük
őket a jászolhoz, kérve áldását
gyermekeinkre.
Csodálatos
ajándék!
Az egész család, karácsony
éjjelén lemondva a megszokott kényelemről, elindul a hidegben, a sötétben, hogy meglátogassa a megszületett kis
Jézust. Az ajándékot mindenki
a szívében viszi, nem kell szé-

nepét, hogy ajándékokat kaphassanak, hanem azért is, mert
ajándékot adhatnak: szeretetet, engedelmességet, jóságot,
örömet a kis Jézusnak , szüleiknek és az egész közösségnek!
„Nem mondtam nektek,
hogy születésemet féktelen vásárlással ünnepeljétek” – üzenhetné nekünk Jézus 2000 év
távlatából!
A Karácsony Róla szól és
rólunk. Róla, mert eljött közénk, rólunk, mert mi befogadjuk Őt.
Mennyire más lenne az életünk, ha ilyenné lehetne a Karácsonyi ünnepünk!
Neked mit jelent a Karácsony?
Blás Sándor plébános

Év végi „menetrend”: a karácsonyi és újévi ünnepek miatt így alakulnak
a következő két hét munkanapjai és munkaszüneti napjai
2014. december 22. hétfő, munkanap
2014. december 23. kedd, munkanap
2014. december 24. szerda, pihenőnap
2014. december 25. csütörtök, Karácsony
2014. december 26. péntek, Karácsony
2014. december 27. szombat, pihenőnap
2014. december 28. vasárnap, pihenőnap

2014. december 29. hétfő, munkanap
2014. december 30. kedd, munkanap
2014. december 31. szerda, munkanap
2015. január 1. csütörtök, Újév
2015. január 2. péntek, pihenőnap
2015. január 3. szombat, pihenőnap
2015. január 4. vasárnap, pihenőnap
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Karácsonyi ünnepkör óvodáinkban
December 3-án, szerdán
az óvoda gyermekeit a Jókai
színházba vittük és a Holle
anyó című mesét néztük meg,

fantasztikus előadásban. Mivel még egyikük sem járt ott,
így óriási élmény volt minden
gyermek számára, már maga a
színház épülete is, a magával
ragadó előadásról nem is beszélve. Az egyik kisgyermek
meg is jegyezte: „Óvó néni!
Ez olyan, mint egy varázslatos
palota!”.
Még napokig beszélgettünk
a látottakról, hallottakról.
Alig „heverték ki” a gyerekek a színházat, 5-én pénteken már a Mikulás érkezett
hozzánk.
Nagy izgalommal vártuk
idén is a Mikulást, aki minden
évben eljön az óvodákba is. A
gyerekek dalokkal, versekkel
készültek a fogadására, amit
előadtak a „jó öreg jótevőnek”.
Majd mindenkinek kiosztotta
a szülői munkaközösség által
összeállított csomagot, néhány
dicsérő mondat kíséretében,
melyeket a csoportvezető óvó
nénik előre megsúgtak a Mikulásnak. Leírhatatlanok az
arckifejezések, amikor meghallják a gyerekek a nevüket.
Arról már nem is beszélve,
amíg odaérnek a Mikuláshoz
és ott végighallgatják őt.
15-én hétfőn, két előadó
szereplésével nézhettek meg
gyermekeink egy interaktív
meseelőadást. Erre az ese-

ményre vendégségbe hívtuk az
almáskamarási és a dombiratosi óvodásokat is a Rákóczi
utcai óvodánkba. Nagy élmény

volt már a gyermekeknek az is,
hogy ismeretlen kortársakkal
találkozhattak és együtt énekelhettek, táncolhattak, nevethettek. Az előadás színvonalas
volt, pont olyan, mint az „Itthon vagy Magyarország” rendezvény alkalmával. Ismét egy
örömteli, vidám órát tölthettek el együtt a kicsik.
Az év legszebb ünnepét, a
karácsonyt, mindkét óvodánkban hasonló hagyományokon

megfelelően meggyújtottak
minden héten egy gyertyát, a
karácsonyi ünnepségen pedig
mind a négy gyertya égett.
Volt olyan csoport, amelyik
naponta egy-egy kincset rejtő
adventi naptárt is készített.
16-án, kedden sütöttünk
mézeskalácsot. Ügyes kis kezek nyújtották, szaggatták, díszítették a különféle formákat
nagy lelkesedéssel, miközben
karácsonyi zenét hallgattunk.
A kisült finomságokat az ünnepély alkalmával fogyasztották el a gyerekek.
Az ünnepélyen a versek dalok előadása után szaloncukrot, mézeskalácsot kínáltunk
a gyerekeknek. Majd csillagszórókat gyújtottunk, amit
változó bátorsággal, mindenki
kézbe vehetett.
A figyelmes gyermekszemek
azonban nem hagyták el a fa
alatt rejtőzködő ajándékokat
sem. Izgalmasabbnál izgalmasabb játékok várták, hogy birtokba vegyék őket.
Ezen kívül az önkormányzattól minden gyerek csomagot és narancsot kapott, ezt
haza vitték.

www.kunagota.hu

Kit hívjunk,
ha baj van?
Orvosi rendelések, ügyeleti- és
mentőszolgálat elérhetőségei:
Dr. Gyurkó-Rigler Magda főorvos
Medifontana Bt.
Kunágota, Rákóczi u. 65.
Telefon: 06-68/430-010
Dr. Képíró Zsuzsanna főorvos
Képíró Bt.
Kunágota, Rákóczi u. 47.
Telefon: 06-68/430-014
Fogorvosi rendelés:
Dr. Jánky Béla fogorvos
Kunágota, Rákóczi utca 5./b
Telefon: 06-68/633-743
Központi Orvosi Ügyelet:
munkanapokon 15 órától, másnap
reggel 7 óráig, munkaszüneti
napokon 0–24 óráig.
Sanimed Trans Kft.
Kunágota, Rákóczi utca 10.
Telefon: 06-68/430-541
Orsz. Mentőszolgálat Mentőállomás
Kunágota, Rákóczi utca 10.
Telefon: 06-68/430-505.
Áramszolgáltatási hibák bejelentése, közvilágítási meghibásodás
bejelentése:
Démász Zrt. 06-40/822-000
Gázszivárgás, hibabejelentés:
Dégáz Zrt. 06-80/820-141.
Alföldvíz Zrt. Orosházi Üzemmérnöksége Ügyfélszolgálat
Orosháza, Táncsics út 20.
Telefon: 06-40/922-334
Fax: 68/411-429
Hibaelhárítási ügyelet
Telefon: 06-80/922-333
Szennyvíz szippantás megrendelhető a 06-30/2799323 telefonszámon.
A szállítás napjai: Kunágota, Almáskamarás, Nagykamarás településekről hétfői és csütörtöki napokon.
A gyepmester Gáspár Tamás battonyai vállalkozó, Battonya, Vasút út
42. Telefon: 06-30/645-0035
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓK: 105
RENDŐRSÉG: 107

Téli szünet
Január 5-én kezdődik a tanítás.

alapulva szerveztük meg az
utolsó tanítási napon: a karácsonyfát körbeállva énekekkel,
versekkel köszöntötték a gyerekek.
Hetekkel előbb kezdődött
a készülődés. Minden csoport
készített adventi koszorút,
melyen a hagyományoknak

Mindezen események a
gyermekek örömét, boldogságát és ünnepre hangolódását
segítették.
Remélem, minden gyermeknek igazán boldog, örömteli, vidám karácsonya lesz.
Kissné Nagy Éva óvodavezető

A Bereczki Máté Általános Iskola
tanulóinak téli szünete 2014.
december 20-ától 2015. január 4-éig
tart. Az első tanítási és munkanap
2015. január 5-én, hétfőn lesz.
Az óvodák az iskolával azonos
időtartamú szünettel üzemelnek,
december 20-tól január 4-ig zárva
lesznek, az első óvodai nap 2015.
január 5-én lesz.
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„Adj teret, nyiss utat! Szociális kompetenciákkal a hátrányok ellen”

Az általános iskola tanulói Dévaványán töltöttek egy sportos napot
a Dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóival közösen, az „Adj
teret, nyiss utat! Szociális kompetenciákkal a hátrányok ellen” című

TÁMOP – 3.3.14.A – 12/1 – 2013 –
0055 számú pályázat keretében.
Nagy izgalommal készültünk a
találkozásra. Megérkezésünkkor a
dévaványai gyerekek már az ablakból integetve vártak bennünket.
Ezután egy külön terembe vonultunk, ahol a vendéglátó iskola
intézményvezetője
köszöntötte
az egybe gyűlteket. Mi is átadtuk
az általunk készített karácsonyi
meglepetéseket. Majd csoportokba rendeződtünk és a dévaványai
pedagógusok vezetésével bejártuk
ezt a csodálatos iskolát. A következő program a vendéglátó iskola
8. osztályának táncos bemutatója
volt. Mi is táncra perdültünk, Jancsi bácsi vezetésével zumbáztunk.
A gyerekek csapatokat alakítottak,
a lányok egy része kosarazni, a fiúk

egy része focizni ment, a többi
gyermek pedig kézműves foglalkozásra indult.
A játék után az iskola aulájában
finomságokkal vendégeltek meg
mindenkit.

Jókedvvel és élményekkel telve
indultuk hazafelé. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Jó volt találkozni ismét testvériskolánk gyerekeivel, pedagógusaival.

Mikulás az alsósoknál Mesemondó verseny
2014. december 11-én mesemondó versenyen vettünk
részt a Hunyadi János Közoktatási Intézmény szervezésében.
Mindhárom résztvevő tanulónk helyezésben részesült.

2014. december 5-én alsó
tagozatos tanulóinkat a hagyományokhoz híven, meglátogatta és meg is ajándékozta
egy-egy csomaggal a Mikulás
(Süli Ernő polgármester személyében) és két segédje.

Dóczi Orsolya 4. b osztályos
tanuló második helyezést ért
el, Nyegota Vivien, 4. b osztályos diák különdíjat kapott,
Nyegota Evelin Tímea, 6. b
osztályos tanuló pedig második lett.

Felső tagozatos diákjaink
délután osztálykeretben „mikulásoztak”, majd a helyi diákönkormányzat szervezésében
zenés, táncos mulatságon vehettek részt az általános iskola
aulájában.

Konyhaszünet

Bábelőadás

Karácsony a Nagyinál címmel a Boldog
Otthon Alapítvány Mosoly bábcsoportja
bábelőadást tartott a Bereczki Máté Általános Iskolában. Az előadást az alsó
tagozatos diákok tekintették meg.

Az önkormányzati fenntartású
napközis konyha ebben az évben
december 23-án főz utoljára. A
két ünnep között nem lesz főzés.
2015. január 5-én, hétfőn fog ismét üzemelni a konyha.

Illusztráció
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Szurkolóként továbbra is szorít a csapatért

Elköszönt a focicsapattól
Bíró József, Józsi bácsi, a Kunágotai Torna Egylet szertárosa.
A 79 éves pályagondnok, aki
mindig a háttérben dolgozott
a csapat sikeréért, az utolsó
hazai mérkőzésen „főszerepet”
kapott. Övé volt a kezdőrúgás.
Bíró Józsi bácsi 1935. december 12-én született Dombegyházon. 1945-től lakik
Kunágotán, később ide házasodott. Felesége Major Mária.
Három gyermekük született:
Mária, József és Ágota, akik
szintén településünkön élnek.
Bíró József először 1984ben került a pálya közelébe.
Eleinte a feleségének segített,
majd ő lett a pályagondnok.
Hosszú pályafutása alatt soha
nem fordult elő, hogy a játékvezetők a pályán bármilyen
hiányosságot találtak volna.
Harminc évig lelkiismeretesen
gondozta a rábízott létesítményeket és a felszereléseket. A

környék labdarúgópályái sorában Kunágota pályája ma is a
legjobbak közé tartozik.

Az elmúlt három évtized
alatt rengeteg gyerek megfordult a focipályán, akikre Józsi

Józsi bácsi fiát, ifjabb Bíró
Józsefet is megcsapta a futball
szele. Öt évig volt hivatásos játékvezető. Mostanában hazai
edzőmérkőzéseken, a majálishoz kapcsolódó bajnokságokon, illetve falunapokon vezet
mérkőzéseket.

bácsi mindig jó szívvel gondol
vissza, még ha időnként rájuk
is kellett szólni. Ma már sokan
messzire élnek szülőfalujuktól.
Mindenkinek vannak kedvencei, a pályagondnok sincs ezzel másképp. Bíró József egyik
kedvenc játékosának Sirkó

Jánost nevezte. Tetszett neki a
játékstílusa, a gyorsasága.
Az emlékezetes mérkőzéseknek se szeri, se száma. Ám
a legutóbbi hazai mérkőzés
marad talán a legemlékezetesebb, legbecsesebb Bíró József
számára.
Kőrösi Sándor felkérésére a
79 éves pályagondnoké volt a
kezdőrúgás.
Meghatódott, ahogy minden játékos megköszönte a
munkáját, gondoskodását.
Bár a jövőben már nem Bíró
József viszi a pálya ügyeit, természetesen ezentúl is figyelemmel kíséri a csapat sorsát.
Amikor lehetősége lesz rá és
egészsége is megengedi, továbbra is kijár a pályára, de
ezentúl szurkolóként. Ígérete
szerint a vidéki meccsekre is
elkíséri a csapatot, s bízik a
feljutásban.
Jó egészséget és jó szurkolást
kívánunk Józsi bácsinak!
Páli Józsefné

Rajz- és szépírás pályázat
Pálfalvi Nándor

Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.
Idén is meghirdette a Likefest Park a Karácsonyi Rajz- és
Szépírás pályázatot.
Dél-Békés 22 településének
31 iskolájából pályáztak munkáikkal az alsós diákok és a sajátos nevelési igényű tanulók.
A több mint 2000 pályaművet
nyugdíjas pedagógusokból álló
zsűri bírálta el.

A kunágotai általános iskola alsó tagozatos gyermekei is
sok szép alkotással neveztek a
pályázatra.
Településünk díjazottjai a
Likefest Parkban december
13-án vehették át megérdemelt jutalmukat, amelyhez a
kunágotai önkormányzat is
hozzájárult.

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyt
és eredményekben gazdag, boldog újévet kívánunk!

Szemétszállítás az ünnepek alatt
A lakossági hulladékszállítás 26. helyett, egységesen, a község
időpontja a karácsonyi ünnepek egész területén december 27-én,
miatt változik, december 25. és szombaton reggel 7 órától lesz.

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

