
Kunágota Község Képviselő-testülete és a magam  
nevében tisztelettel megköszönöm munkatársaimnak,  
az intézményeink dolgozóinak és valamennyi közfoglal-
koztatottunknak az egész éves lelkiismeretes munkáját.

A közelgő ünnepek alkalmából békés, boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok a község 
minden lakójának.

Süli Ernő polgármester 

Rangos díj a háziorvosoknak
A Szegedi Tudományegye-

tem Általános Orvostudomá-
nyi Kar és a Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ dé-
kánja dr. Baróthy-Képíró Zsu-
zsanna és dr. Gyurkó-Rigler 
Magda doktornőknek, mun-
kásságukat elismerő, a főorvosi 
cím jogos használatát tanúsító 
emléklapot adott át.

A XXIII. Szent-Györgyi 
Napok rendezvénysorozat ke-

retein belül, november 18-án 
került sor a Címzetes Főorvo-
si Cím Emléklap ünnepélyes 
átadására. A doktornők ezek 
után jogosultak a főorvosi cím 
használatára, amelyet a folya-
matos, 20 éven keresztül vég-
zett kiemelkedő munkájukkal 
érdemeltek ki.

A megszerzett címhez gra-
tulálunk, és további sikeres 
gyógyítást kívánunk!

Advent az iskolában
„Én úgy szeretném, ha a sze-

retet, a boldogság, a béke fénye 
égne mindenki lelkében.” Juhász 
Gyula

A költő szép gondolata lehet 
mottója annak a programso-
rozatnak, amely a napokban 
zajlik a Bereczki Máté Álta-
lános Iskolában. Az adventi 
időszakban péntek reggelen-
ként közös éneklés keretében 
gyújtjuk meg a gyertyákat a 
koszorúkon, péntek délutá-
nonként pedig Karácsonyváró 
címmel alkotóházzal várjuk 
a gyerekeket és szüleiket. Az 
első alkalommal adventi ko-

szorúkat készítettünk, a to-
vábbi foglalkozásokon ajtó-  
és ablakdíszeket, fenyődísze-
ket lehet varázsolni. Közben 
beszélgetünk a gazdag kará-
csonyi néphagyományokról, 
majd hangulatos körtánccal 
búcsúzunk egymástól.

Az ünnepi műsorok be-
mutatására december 20-án 
(kedden) és 21-én (szerdán) 
délelőtt kerül sor a művelődési 
házban. Ezeken az alkalmakon 
fogják megkapni a gyermekek 
az önkormányzat által adomá-
nyozott, egyenként ezer forint 
értékű ajándékcsomagot is.

Nádházi Lászlóné rajza
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A Mikulás levele

A hagyományokhoz hűen, 
december hatodikán délelőtt, 
ismét hintóval érkeztem az 
engem váró óvodás- és isko-
láskorú gyermekekhez.

Azt nem lehet tudni, hogy ki 
izgult jobban? Én, a nagysza-
kállú, vagy a gyerekek. Az vi-
szont tény, hogy amint belép-
tem hozzátok, angyali mosoly 
és szeretet vett körül.

Minden csoport műsorral 
készült és nagyon sok rajzot is 
kaptam. 

A felső tagozatos diákok kü-
lön táncbemutatót rendeztek 
a tiszteletemre. Még jó, hogy 
elhoztam magammal a két csi-
nos manócskámat, mert annyi 
csomagot kellett kiosztanom, 
hogy egyedül már nem is bír-
tam volna. Remélem jövőre is 

találkozunk, és nem felejtitek 
el mindazt, amit megígértetek 
nekem!

Külön köszönöm Nagy Bá-
lintnak, hogy a hintós fogatá-
val gondoskodott az utaztatá-
somról.

Végezetül megdicsérem azo-
kat a gyerekeket, akik nagy 
bátorságot mutatva megölel-
tek engem. 

Karácsonyi köszön-
tés a református 

templomban
A Kunágotai Református 

Missziói Egyházközség szere-
tettel vár minden érdeklődőt 
a 2016. december 17-én 
(szombaton), 14.00 órai kez-
dettel megrendezésre kerülő 
karácsonyt köszöntő adventi 
zenés áhítatra, amely szere-
tetvendégséggel zárul. A ren-
dezvény helyszíne a reformá-
tus templom.

Szociális tüzelő
Kunágota Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
határozatot hozott a szociális 
tüzelőanyag vásárlásáról és 
annak kiosztásáról. A szociális 
alapon rászoruló, várhatóan 
200 háztartás részére 4 má-
zsa, azaz 16 zsák barnakősze-
net, a méltányos támogatás 
jogcímén várható további 800 
háztartás részére pedig 1.25 
mázsa, azaz 5 zsák barnakő-
szenet biztosít az előzetes fel-
mérés szerint a december 15-
ig beérkezett kérelmekre.

Hulladék gyűjtés
A következő év januárjától, 

minden hónap utolsó heté-
ben a községháza udvarán le-
adhatóvá válik a lakosság által 
összegyűjtött pet palack és 
papírhulladék.

Az összegyűjtött hulladék 
leadásából származó bevétel-
lel az önkormányzat A Kuná-
gotai Gyermekekért Közala-
pítvány munkáját kívánja 
segíteni. Előzetes egyeztetés 
alapján a nagyobb mennyi-
ségű hulladék elszállításában 
az önkormányzat szállító jár-
művet tud biztosítani. 

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Morvai István 79 éves korá-

ban,
Szabó András 84 éves korá-

ban.
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A megújult könyvtár átadása
Kunágota Községi Könyvtár 
felújítási munkálatai lassan a 
végéhez érnek.

Új hidegburkolatot kaptak a 
helyiségek. A fa hatású pad-
lózat jól mutat, a természet 
varázsát hozza vissza. A fala-
kat és az ajtókat fehér színűre 
festették le. Az eddig raktár-

ként használt helyiség is meg-
szépült, álmennyezetet kapott. 
Ide a régi bútorokat helyeztük 
el, ahol csoportfoglalkozáso-
kat fogunk tartani. A munká-
latokat a községi önkormány-
zat finanszírozta.

A felújításra a Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszerben 

működő könyvtárak részére 
kiírt nyertes pályázat meg-
valósítása kapcsán került sor. 
A könyvtár olvasóterének új 
bútorai a napokban érkeztek 
meg. Itt könyvtári szolgáltatá-
sok folytatása mellett, jövő év 
január elsejétől filmvetítések 
lesznek. A filmvetítések meg-

tartásához teljes vetítő felsze-
relést kaptunk.

A könyvtár felújítási mun-
kálatait követően, az átadási 
ünnepségre 2016. december 
19-én (hétfőn) du. 14.00 óra-
kor kerül sor, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Nagy Ágnes könyvtáros

Új rovat januártól
Az elmúlt évben számos jel-
zést kaptunk arról, hogy ol-
vasóink szívesen látnák újra a 
régi községi történeteket.

Az önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően, az el-
telt időszakban a helytörténeti 
kutatások folyamatosak voltak. 
A feldolgozott anyagok isme-
retében a szerkesztőségünk 
úgy határozott, hogy januártól 
az újság utolsó oldalán ismét 
válogatásokat közlünk a falu 
egykori életéből.

Több mint 100 év nyomta-
tott sajtójának híreiből adjuk 
közre a Kunágotáról és a ku-

nágotai emberekről szóló cik-
keket. A Pesti Napló, Az Est, 
a Fővárosi Lapok és még sok 
más kiadvány színes bulvárhí-
rekben adta tudtul az érdekes, 
de sokszor tragikus kunágotai 
eseteket. A rendőrségi és anya-
könyvi hírek, valamint a hiva-
talos közlönyök adatai megle-
pően valós képet mutatnak a 
község társadalmi és gazdasági 
helyzetéről.

Cikkeket mutatunk be „Ban-
di pap” fővárosi szerepléséről, a 
fogdában tébolyulttá vált szü-
lésznőről, a főúri vadászatok-
ról, háborús családi drámákról, 

és a szerelmes legényről, aki 
levelet írt Ferenc József csá-
szárnak. Kedvcsinálóként, íme, 
a következő hír 1898 decem-
beréből.

Megszökött rab

A gyulai fogházból pénteken 
délután 3 óratájban megszö-
kött egy rab, név szerint Po-
halovecs András kunágotai, 
lopás miatt hét havi börtönre 
ítélt fegyencz. Szökését akkor 
hajtotta végre, midőn a két 
kíséretében levő fogházőr őt 
természetes szükségére bo-

csátván, egy pillanatra levette 
róla szemét.

A rab felhasználta ez alkal-
mat és nyomtalanul eltűnt. 
Szökését megkönnyítette az, 
hogy mint rendkívül beteges 
rabnak, megengedték, hogy a 
rabruha alatt civil ruhát visel-
jen. Így csak le kellett vetni a 
rabruhát, s azonnal felismer-
hetetlenné vált. S tényleg a 
rabruhát meg is találták a ho-
mokbánya melletti dűlő egy 
kis hídja alatt, a rabnak azon-
ban egyelőre nyoma veszett. 
Most lázasan körözik.

1898. december 11., Békés

Karácsonyi  
képeslap kiállítás
A művelődési házban is-

mét megtekinthető Balázs 
Istvánné karácsonyi képes-
lapjaiból nyílt kiállítás. A 
több száz érdekes és varázsla-
tos képeslap vízkeresztig lesz 
látható a ház előcsarnokában.
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Beszámoló a KTE 2016-os munkájáról

A kunágotai labdarúgó csa-
pat célkitűzése ebben az év-
ben is az volt, hogy biztosítsa 
a megyei másodosztályban 
való bennmaradást.

Multyán Lajos edző elmond-
ta, hogy a bajnoki szereplé-
seket nehezítette az a tény, 
hogy a játékosállomány egy 
része külföldi munkavállalás 
és egyéb okok miatt elhagyta 
a csapatot. A hiányzó csatá-
rokat és a mezőny játékosokat 
az ifjúsági keretből kellett pó-

tolni. Ezek a fiatal játékosok 
azonban még tapasztalatlanok 
a felnőttek között. A kellő 
rutin megszerzéséig kell még 
egy-két év. A fiúk teljesítmé-
nye hullámzó volt. Többeknek 
fizikálisan és mentálisan is 
erősödnie kell még. A szerzett 
pontjaink a tavalyi idénnyel 
megegyezőek, de a játékunk 
színvonala közel sem érte el az 
elmúlt évit. Egy évvel ezelőtt 
ilyenkor 16 pontunk volt, most 
13 pontunk van. Az akkori 16 

pont a középmezőnyhöz volt 
elég, jelenleg a 14-ik helyen 
állunk. A kapott gólok aránya 
sajnos magas a rúgott gólokkal 
szemben. Az időközben ki-
esett játékosokat nem tudtuk 
teljes mértékben pótolni.

 A bajnokság a csapat számá-
ra nagyon rosszul indult. Négy 
vereséggel kezdtük, amiből 
kettő igen nagy gólarányú ve-
reség volt. Ezek után a veze-
tőség és a játékosok többször 
kiértékelték a hibákat, és egy 

új támadó stratégiát dolgoz-
tunk ki. Az elméleti felkészü-
lés jótékony hatása gyorsan 
megmutatkozott a pályán is. 
Jött a jó széria, 4 győzelem és 
egy döntetlen. A magas szintű 
játékot a csapat azonban to-
vább már nem tudta tartani, és 
ismét jött a mélyzuhanás.

 Az edző szerint látható, 
hogy a játékosok nem ösz-
szeszokottak, teljesítményük 
hektikus, ellentétben az ifi 
csapattal, amely jó eredményt 
ért el. Csoportjukban a má-
sodik helyen állnak. A Bozsik 
programról elmondta, hogy 45 
gyermek játszik 4 korcsoport-
ban. Az aprócska focisták kö-
zött hamar megmutatkozott 
számos tehetséges labdarúgó. 
A szakosztály vezetése en-
nek tükrében mindenképpen 
szükségesnek tartja a jövőben 
egy serdülő csapat indítását.

A sportvezetőség részéről 
Multyán Lajos és Páli József-
né minden támogatást meg-
köszön, amellyel az egyesület 
munkáját könnyebbé tették 
a sportszerető mecénások. A 
község lakosságának ezúton 
is békés karácsonyt és boldog 
újévet kíván a Kunágotai Test-
edző Egyesület.
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