
Kunágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
a magam nevében köszönöm minden dolgozónknak a település 
érdekében végzett ez évi munkáját. 2018-ban is számítunk az 
Önök segítőkész együttműködésére. Ehhez jó egészséget, a közel-
gő ünnepek alkalmából pedig a község minden lakójának meg-
hitt békés karácsonyt és boldog újévet kívánok!

100-szoros véradó

Aki egyszer ad vért, az három 
életet ment meg. Páli József ez 
idáig háromszáz életet mentett 
meg, hangsúlyozta Merényiné 
Szentmiklósi Etelka a Vörös-
kereszt területi vezetője, ami-
kor a kunágotai ünnepségen 
köszöntötte a véradókat. Páli 
József részt vett a Békéscsabán 
megrendezett megyei véradó 
gálán is. Dr. Párducz László 
a Békés megyei Vöröskereszt 
elnöke november 28-án em-
lékplakettel köszönte meg az 
önkéntes donor mások iránti 
áldozatos segítőkészségét.

A jubiláló önkéntest arról 
kérdeztük, hogy mikor és mi-
lyen módon került a véradók 
közösségébe.

– Az első véradásomra 41 
évvel ezelőtt került sor, még 
ipari tanuló koromban. Az 
indíttatás és a példa a köze-
lemben volt. Édesanyámat, aki 

rendszeres véradó volt, sokszor 
elkísértem a véradóállomásra. 
Számomra nem volt kérdés, 
hogy én is az legyek. A diák-
társaim közül sokan féltek a 
tűszúrástól és vér látványától, 
de én az életet láttam a piros 
folyadékkal teli kémcsövek-
ben. Akkor még Budapesten 
éltem. A katonaéveim alatt 
is rendszeres véradó voltam. 
Abban az időben két nap sza-
badság járt a véradásért. So-
kan csak ezért vállalták a nagy 
megpróbáltatást, de azt is csak 
becsukott szemmel. Azóta sok 
idő eltelt és egy olyan közös-
ség tagja lehettem, akik bármi-
kor készek segíteni másokon. 
A sors furcsasága, – amit talán 
nem is lenne szabad elmonda-
nom -, hogy a mai ünnepség 
előtt a kórházban voltam meg-
látogatni az egyik rokonomat, 
aki azt kérdezte tőlem, miért 
kell neked minden véradásra 
elmenni? A választ maga az 
élet hozta. Néhány órával ké-
sőbb a kezelő orvos azt közöl-
te velünk, hogy a betegünknek 
teljes vércserére van szüksége. 
Ezt a gyógyszert pedig a pa-
tikában nem lehet kapni, eh-
hez mi kellünk – mondta a 
100-szoros véradó.

Felajánlások az iskola-
történeti kiállításhoz
A korábbi lapszámunkban 

már jeleztük, hogy a Bereczki 
Máté Általános Iskola 2018-
ban iskolatörténeti kiállítást 
szervez az idén 140 éves köz-
ponti épületében. A felhívást 
olvasva sokan jelezték, hogy 
különböző tárgyakkal tudják 
majd színesíteni a tárlatot. Az 
első felajánlások már meg is 
érkeztek az iskolába.

A szervezők külön köszöne-
tet mondanak Köböl Mihály-
nak, aki elsőként hozott be régi 

bizonyítványokat, értesítőket. 
Ugyancsak hálásak vagyunk 
Kovács Lászlóné Ádok Juli-
annának, akitől iskolatáskákat, 
tolltartókat és régi tankönyve-
ket kaptunk. A táskák közül a 
legrégebbi több mint hatvan 
éves. Reméljük, hogy a padlá-
sok sarkában megbújó dobo-
zokból még sok érdekesség fog 
napvilágra kerülni. Továbbra is 
várjuk a felajánlásokat, ame-
lyekről leltár, a fényképekről 
pedig digitális másolat készül.

Megújult az iskolai 
sportpálya

Az Árpád utcai tornaterem-
nél a közel 30 éves bitumenes 
pálya felületét az idő vasfoga 
jócskán kikezdte. A sarkok be-
törtek, a víz megállt rajta, illet-
ve több nagy repedés is volt a 
játéktéren.

Az elmúlt napokban Bánki 
András tankerületi igazgató és 
Simonka György országgyű-
lési képviselő közreműködésé-

nek köszönhetően megújulha-
tott a pálya.

Gazdagné Gál Margit intéz-
ményvezető elmondta, hogy a 
régi burkolatra egy rezgéscsil-
lapító kőzúzalék réteg került, 
amelyet négy centiméteres 
meleg aszfalt burkolattal fed-
tek le.

A tavasz beálltával a tanu-
lóink már egy biztonságos 
pályán sportolhatnak, illetve a 
hagyományos közösségi ren-
dezvényeinken is egy megú-
jult, esztétikus környezetben 
várjuk az érdeklődő lakossá-
got, emelte ki az iskola veze-
tője.

Süli Ernő polgármester

Újévi köszöntő
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Pályaorientációs nap – 2017. november 10.
Az alsó tagozat tanulói a 

pályaorientációs nap keretén 
belül színes programokon vet-
tek részt. Mindegyik osztály 
többnyire a településünkön 
működő munkahelyeket láto-
gatta meg előzetes egyezteté-
seket követően. Azáltal, hogy 
a gyerekek személyesen ismer-
kedhettek meg az egyes szak-
mákkal, az volt a célunk, hogy 
már most kicsiként kezdjenek 
el gondolkozni a jövőjüket il-
letően, mik szeretnének lenni 
felnőtt korukban. 

Az 1. osztályosok elsőként a 
mentőállomásra látogattak el. 
Szakál Balázs kalauzolásával 
megismerkedtek a riasztási 
jelzőrendszerrel, majd kívül-
ről-belülről megnézhettek egy 
mentőautót. Megfigyelték a 
benne lévő felszereléseket és 
kipróbálták a fényjelzést is. 
Ezután a Művelődési Házban, 
a színészettel ismerkedhettek 
meg a Bibuci Zenekar jóvoltá-
ból. Az előadás bemutatta szá-
mukra, hogy egy színésznek 
milyen sokrétűnek kell lennie. 
Tudnia kell énekelni, hang-
szeren játszani, metakommu-
nikálni, a hangjával játszani. 
Végül a Községi Könyvtárba 
látogattak el, ahol a könyvtá-
rosi munka rejtelmeibe vezette 
be a gyerekeket a könyvtáros 
néni. Megnéztek egy ismeret-
terjesztő mesét is a könyvtár-
használatról, s lehetőség volt a 
gyereksarokban kutakodni és 
nézelődni. Ajándékkal is meg-
lepte tanulóinkat a könyvtár. 
Minden tanuló kapott egy ce-
ruzát, egy radírt, egy hegyezőt 
és a látott mesével kapcsolatos 
színezőt, aminek nagyon örül-
tek.

A második osztályosok Ku-
nágota legnagyobb üzletében, 
a COOP-ban ismerkedtek a 
boltos szakma rejtelmeivel. 
Az üzletvezető megmutat-
ta a vevők szemei elől elzárt 
helyiségeket, a raktárt, az ud-
vart. Megnézhették, hogy mit, 
hogyan tárolnak. A gyerekek 
lelkesen segítettek átvenni 

az árukat, amik éppen az ott 
tartózkodás idején érkeztek. 
Megismerkedhettek az eladók 
által használt eszközökkel, a 
szeletelővel, a mérleggel, sőt 
a „béka” használatát gyakorol-
hatták is. Megtanulták, hogy 
egy eladó akkor sikeres, ha a 
vásárlók elégedettek. Végül 
meglepetésként, mindenki 
kapott csokit. Ezt követően 
a Postával, az ott dolgozók 
munkáival ismerkedtek meg 
másodikosaink. Láthatták, 
hogy a postakocsi által ho-
zott leveleket, csomagokat, 
újságokat külön- külön, utcák 
szerint csoportosítják. Mesél-
tek a postások a munkáikról, 
hogyan kézbesítik a lakosság 
számára esőben, hóban, nap-
sütésben a küldeményeket. 
Bemutatták a munkaruháikat 
és a kerékpárjukat.

A harmadikosok a mentőál-
lomás látogatásával kezdték 
a napot, ahol Szakál Balázs 
mentőápoló várta az osztályt. 
Nagyon sok új és hasznos in-
formációt tudhattak meg a 
mentősök életéről, munkájuk-
ról, a mentőállomásról. A gye-
rekek beülhettek a mentőau-
tóba, bemutatásra kerültek az 
autó legfontosabb eszközei, 
tartozékai. Második állomás a 
Községi Önkormányzat volt. 
Mag Attila műszaki vezető 
navigálta végig a csapatot iro-

dáról irodára, bemutatva az 
ott dolgozókat és munkájukat. 
Szinte minden irodánál volt 
valami kérdésük a tanulóknak, 
melyekre örömmel válaszoltak 
a dolgozók. A benti rész után 
következett a külső terület. 
Szilágyi Évának köszönhető-
en bepillantást nyerhettek a 
gyerekek a közfoglalkoztatott 
dolgozók munkáiba, láthat-
ták az új garázsépületet, az 
asztalosműhelyt és a „pihe-
nő” helyiséget. A bő egy órás 
„bemutató” után élményekkel 
teli tértek vissza az iskolába a 
gyerekek. Egy kis pihenő után 
következett az utolsó vendé-
geskedés. A Napközi Konyha 
dolgozói nagy örömet okoztak 
a kis kuktáknak, akik meg-
érkezésük után rögtön sza-
kácsruhába bújhattak. Kovács 
Attila röviden bemutatta az 
irodai tevékenységeket, majd 
következett a konyhai rész 
megismerése Samu József és 
Budácsik Magdika irányításá-
val, különösen figyelve a bal-
eseti forrásokra. Raktár, előké-
szítő, tároló, daraboló, krumpli 
hámozó, sütő-, főzőedények, 
mosogatórész már nem isme-
retlenek a gyerkőcök számára. 
A napot rajzos élménybeszá-
molóval zárták a harmadiko-
sok.

A 4. osztályosok szintén 
meglátogatták a napközis 

konyhát, ahol számukra is 
készségesen elmesélték a 
konyhai dolgozók feladata-
it, s megtudták, hogy milyen 
folyamatok által jut tízóraink, 
ebédünk és uzsonnánk az asz-
talra. Köszönet ezért Gábor 
Zoltánnénak és a konyhai 
dolgozóknak. Majd megis-
merkedtek a mezőgazdaság 
rejtelmeivel is. Vaczkó Béla, 
kunágotai vállalkozó öröm-
mel mutatta be fiataljainknak 
a földművelés modern gépeit, 
amit ki is próbálhattak. Láttak 
kombinátort, tárcsát, talajlazí-
tót, ekét és az ezeket megmoz-
gató traktorokat. Mindenki 
vezethette a teleszkópos rako-
dót. A lányok meginterjúvol-
ták az ott dolgozókat, amiből 
sok hasznos információt tud-
tak meg. Ezt követően a fiúk 
és a lányok az Anikó fodrá-
szatban szépülhettek  Nagyné 
Venczel  Anikó kezei alatt. A 
lányok különböző hajfona-
tokkal a fiúk pedig bezselézett 
hajkoronákkal térhettek haza. 

Ezen a napon a gyerekek 
minden pillanatot érdeklődve 
figyeltek, az egyes szakmákról 
hallottak és látottak elnyerték 
tetszésüket. Úgy gondolom, 
hogy nagyon hasznos, tartal-
mas, élményekkel teli napot 
zártak az alsó tagozatosok. 
Varjú Ildikó munkaközösség-ve-
zető
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Aki vért ad, életet ad
December 14-én a korábbi 
évekhez hasonlóan képvise-
lő-testületi ülés keretén belül 
köszöntötték az önkéntes vé-
radókat a jubileumi véradá-
suk alkalmából.

A testületi ülésen a szervezet 
helyi önkéntesein kívül megje-
lent a Vöröskereszt területi ve-
zetője Merényiné Szentmik-
lósi Etelka is, aki elismerését 
fejezte ki az önzetlen segítsé-
gért, amellyel a donorok ebben 
az évben is hozzájárultak a 
biztonságos vérellátáshoz.

A szervezet helyi vezetője, 
Kis Lászlóné kiemelte, hogy a 
véradók adománya, valamint a 
szervezők munkája olyan nagy 
értékű önkéntes cselekedet, 
amely pótolhatatlan a betegek 
gyógyításában. A véradás ön-
kéntes, önzetlen segítségnyúj-
tás, amit nem lehet elégszer 
megköszönni. Mint mondta, 
szerencsére sokan vannak eb-
ben a faluban is, akik köszöne-
tet sem várva, évente több al-

kalommal adják az életmentő 
vért.

A jubiláló véradókat Süli 
Ernő polgármester ajándék-
csomagokkal köszöntötte.

20-szoros véradók:
Nagy Imre, Tényi Lajos
25-szörös véradók: 
Perza Mihály, Tejes Imre, 
Tranyánszki Dénesné
30-szoros véradók:
Mezei Mihály, Oláh Lászlóné
50-szeres véradó:
Balog László (Sajnos nem 
vehette át az elismerést, mert 
időközben elhunyt. A jelenlé-
vők kegyelettel tisztelegtek a 
véradó önzetlensége előtt.)
60-szoros véradók:
Benkő Sándor, Csíkné Czifra 
Mária
70-szeres véradók:
Kiss Csilla, Révész Józsefné
90-szeres véradó:
Kovács György
100-szoros véradó:
Páli József

Karácsonyi készülődés 
a Községi Könyvtárban

Egész délutánt kitöltő ad-
ventváró rendezvényt hir-
dettünk meg 2017. december 
1-jére a könyvtárba.

Erre az alkalomra a könyvtár 
előtti térre egy fenyőfa került 
felállításra. Ennek díszeit ké-
szítettük el. Szép számmal 
összegyűltek a résztvevők. Az 
egészen fiatal korosztályt szü-
leik, ismerőseik patronálták 
és adták tovább számukra a 
kézműves munka fortélyait. A 
kézműves foglalkozáson több 
technikát is alkalmaztunk. Az 
ügyeskezű fiatalok szalon-
cukrot, csengőt, karácsonyi 
ajándékdobozokat és festett 
gipszfigurákat készítettek. 
Sokan behoztak kész dísze-
ket, kellékeket is, így bősége-
sen állt rendelkezésre anyag a 
munkához.

A fenyőfa díszítésére a fog-
lalkozás végén került sor. Az 
elkészült munkák megtekint-
hetők az ünnepekig és az ün-
nepek alatt, a könyvtár előtt 
felállított karácsonyfán.

Azok az elkészült munkák, 
amelyek itt nem lettek a kará-
csonyfára felrakva, a Rákóczi 
utca fáit díszítik majd, ott le-
het megtekinteni őket.

Az adventváró rendezvény 
résztvevőit teával és zsíros ke-
nyérrel kínáltuk meg. Külön 
köszönetet mondunk a támo-
gató önkormányzatnak, a Me-
zőkovácsházi Városi Könyv-
tárnak, a helyi iskolának, 
művelődési háznak és a helyi 
lakosoknak, elszármazottak-
nak, hogy minden segítséget 
megadtak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

„Van zsákodban  
minden jó…”

Az év utolsó hónapja tarto-
gatja a gyerekek számára a 
legtöbb ünnepet. December 
6. Miklós napja, Magyaror-
szágon Mikulás ünnepe.

Az ünnepek, hagyományok 
az összetartozás érzését erő-
sítik, a közösséget éltetik. Ná-
lunk, a Kunágotai Óvodában 
nagy öröm a mikulásvárás és 
az ezzel járó készülődés. Kicsik 
és még kisebbek már hetek óta 
vidám versekkel és dalokkal 
készültek erre a napra. Na-
pokkal előtte megteremtjük 
a hangulatot, szorgalmasan 
színezik, festik a Mikulás csiz-
máját, mikulást hajtogatunk, 
ragasztunk, aranydiót készí-
tünk, almát, mandarint puco-
lunk, illatával „becsalogatjuk 
a Mikulást a szívünkbe”. A 
kollégák együttes segítő és ön-
zetlen munkája segíti az ün-
nep hangulatának gazdagabbá 
tételét.

Ezen a délelőttön valami 
egészen különös hangon csen-
dültek fel a megtanult dalok. 
A kis szívek hangosabban do-
bogtak, mint bármikor. A va-
rázslatos csengettyű hallatán 
pedig megszeppent arcocskák 

és a csodálattól tágra nyílt sze-
mek fogadták a Mikulás bácsi 
érkezését, aki idén sajnos hó 
hiányában lovas hintóval jött; 
bizonyára nem rázta meg elég 
erősen a szakállát.

A jóságos vendéget az óvó 
nénik által készített kandalló 
mellé ültettük le, hadd mele-
gedjen meg nálunk és pihen-
je ki a hosszú út fáradalmait. 
A gyerekek csoportonként 
szebbnél – szebb dalokkal, 
versekkel köszöntötték a jó-
tevőt.

A produkciók után a Mikulás 
bácsi elmesélte, hogy milyen 
messziről jött a rénszarvasok 
által húzott szánkóján. A gyer-
mekek ámulva hallgatták a kis 
történetet. Ezután sorban ki-
osztotta a csomagokat minden 
gyermeknek néhány intő szót 
vagy dicsértet mondva. Ter-
mészetesen minden gyermek 
megígérte, hogy ezután jó lesz 
és szófogadó. Hogy így lesz-e, 
jövőre elmondom. De hogy a 
csillogó szempárokból ítélve 
nagy élményben volt része a 
gyerekeknek, az biztos.

Kissné Nagy Éva óvodavezető

I-es számú óvoda

II-es számú óvoda
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Decemberi ünnepi rendezvények  
a Művelődési házban

A Boldog Otthon Alapítvány 
karácsonyi bábelőadást tartott 
az óvodásoknak és alsó tagoza-
tos diákoknak december 19-én 
délelőtt 10 órakor.

Az általános iskolások a ha-
gyományos karácsonyi ünnep-
ségüket december 21-én csü-
törtökön délelőtt tartják a ház 
nagytermében. Nyolc órakor az 

alsó tagozatosok, tíz órakor pe-
dig a felső tagozatos tanulók 
műsora látható.

A Medgyesegyházi Advent 
Énekegyüttes adventi koncer-
tet ad december 22-én pénte-
ken 18 órakor.

Az általános iskolások téli 
szünete 2017. dec. 23-án kezdő-
dik és 2018. január 2-ig tart.

Pásztorjáték és éjféli szentmise  
a kunágotai Szent Imre katolikus templomban

Főtisztelendő Blás Sándor 
plébános atya szeretettel várja 
a híveket a december 24-én 
este fél 12-kor kezdődő pásztor-

játékra és az azt követő éjféli 
szentmisére. A pásztorjátékra a 
gyermekeket Kaszás Edit taní-
tónő készíti fel.

Könyvtár tatarozás
A községi könyvtár az elmúlt 

években jelentős átalakításon 
esett át.

A belső terek, a padlózat és a 
bútorok már korábban teljesen 
megújultak.

Az épület tatarozása azonban 

nem fejeződött be. Az Árpád 
utcán közlekedők jól láthatják, 
hogy a kőművesek jelenleg a 
könyvtár külső homlokzatát és 
a lábazatát javítják, amelyet a 
későbbiekben nemesvakolattal 
is ellátnak.

Régi hírek régi újságokból
 � Vadászat

Vajda Lajos kunágotai bir-
tokosnál legutóbb tartott haj-
tóvadászaton 150 db nyúl lö-
vetett.

1887. december 15., Vadász- 
-Lap.

 � Nazarénusok tömeges 
házasságkötése Kunágotán

(Csanádmegye) Bajcsy Lász-
ló állami anya- könyvvezető-
nél házasságkötésre 15 naza-
rénus pár jelentkezett, mely 
alkalommal a jelentkező párok 
arra kérték az anyakönyvveze-
tőt, hogy a házasságot Sylves-
ter napján együtt és egyszerre 
köthessék meg.

Ezen kérelmöknek az anya-
könyvvezető szívesen helyt 
adva, dicsérettel emlékezett 
meg e szándékukról, melyben 
a törvények iránti tisztelet jelét 
látja.

Jellemző, hogy a házasság-
ra jelentkezett párok között 
60–70 évesek is voltak, akik 
örömtől reszkető hangon, há-
lálkodva emlegették a polgári 
házasság intézményének ál-
dásos voltát, mely üdvös in-
tézmény által vallásbeli meg- 
győződésük sérelme nélkül 
törvényes házasságot köthet-
nek s eddigelé törvénytelen-
nek tekintett gyermekeiket 
törvényesíthetik.

A házasságra jelentkezett 
15 nazarénus pár családjaiban 
ugyanis e házasságkötések ál-
tal mintegy 40 törvénytelen 
gyermek fog törvényesíttetni.

1895. dec. 4., Pesti Hírlap.

 � Egészségház építését fe-
jezik be Kunágotán a három-
éves terv keretében

Az épületben védőnői lakás, 
orvosi váró és rendelő, vala-
mint Röntgenszoba, öltöző 
és zuhanyozó épül. Ugyanitt 
befejezték és átadták a dolgo-
zóknak az újonnan épült nép-
fürdőket.

1949. dec. 2., Szabad Nép.

 � Új üzem épül Kunágotán
 December 15-én 150 mun-

kást foglalkoztató ládagyárat 
állítanak üzembe. Ez a 150 
munkást foglalkoztató üzem 
nagyban elősegíti azt, hogy 
a község munkaerő feleslege 
helyben kapjon elhelyezést 
és saját falujában keresse meg 
kenyerét, találja meg megélhe-
tését.

1952. december 3., szerda,Vi-
harsarok Népe.

 � Sport
A november 7-re kitűzött 

Kunágota– Szeghalom megyei 
I. o. mérkőzésen Kunágota 
nem jelent meg és elmaradását 
elfogadható módon igazolni 
nem tudta, ezért a fegy. szab. 
141. paragrafus 12. és 13. bek. 
alapján a mérkőzés 2 pontját 
0:0 gólaránnyal a Szeghalmi 
Sportkör javára írja és a tava-
szi fordulóban Szeghalom SK 
lesz a pályaválasztó.

1957. december 2., Békés Me-
gyei Népújság.

Változás a kommunális hulladék szállítási időpontjában!
2018-tól, első ízben január 

5-én, azt követően hetente egy 
napon szállítja a szolgáltató 
Kunágota teljes területéről a 
kommunális hulladékot. A szál-

lítás mindig pénteki napon tör-
ténik majd. Kérjük a lakossá-
got, hogy reggel fél hétig 
tegyék ki a kukákat az ingatla-
nok elé ürítésre.

 A soron következő szelektív hulladékgyűjtés
A következő szelektív hulla-

dékgyűjtés időpontja (sárga 
kukák ürítése) 2018. január 18-
án csütörtökön lesz.

Kérjük a lakoságot, hogy az 
edényzetet reggel fél hétig he-
lyezzék ki az ingatlanok elé ürí-
tésre.
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