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VI. évfolyam 1. szám

Tisztelt Kötegyáni Lakosok!
Megnyitottuk Kötegyánban a Patikát!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2016.március 8-án megnyitottuk Kötegyánban az új Patikát.
A helyszín is új, mivel közvetlenül az orvosi rendelő mellett, a régi fogorvosi
épületszárnyban lett kialakítva. Az Önkormányzattal és a Képviselő-testülettel már tavaly
év végén elkezdődtek az egyeztetések, de előre lehetett látni, hogy az átalakítási munkálatok
és a működéshez szükséges jogi lépések hónapokat fognak igénybe venni. A sok, előre nem
látható bürokratikus akadály miatt egy hét csúszással indult a munka, de a lakosok türelmes
várakozással fogadták ezt. A Polgármester Úr nagyon szívén viselte a lakosok gyógyszerhez
jutási nehézségeit, ezért rugalmasan állt a problémák megoldásához, sok segítséget nyújtott
a megvalósításhoz. Mi is igyekeztünk egy igényes, szépen kialakított egészségügyi
intézménnyel megtisztelni a lakosságot. Igaz, hogy nem túl tágas, de a lehetőségekből
sikerült a legjobbakat kihozni. Az Orvosi Rendelővel már januártól közösen dolgozva láttuk
el a lakosság egy részét. Doktor Úrtól és az asszisztensektől is sok segítséget kaptunk a
lakosok gyógyszerfogyasztásával kapcsolatban, hogy már a kezdetektől a lehető legjobb
ellátást biztosítsuk.
Viszont az elkerülhetetlen
kezdeti nehézségek miatt
kérnénk a türelmüket.
Igyekszünk
mindent
megtenni, hogy minél
előbb
gördülékenyen
menjen a munka.
Magunkról szeretnék egy
pár sort megosztani: Az
anyapatika Vésztőn van, több mint harminc éve vezetjük a
feleségemmel. Két fiunk szintén a patikai szakmában jeleskedik, a
nagyobbikat már láthatták, akik betértek gyógyszert kiváltani. A
kisebbik még egyetemi tanulmányait végzi. Az eltelt évtizedek
segítettek megtapasztalni, hogy mennyire fontos a beteg embernek az
empatikus,
segítőkész,
szakmailag
korrekt
hozzáállás
a
gyógyszertárban. Ezt Kötegyánban is tovább szeretnénk vinni, a lehető
legoptimálisabb gyógyszerkészlettel, tanácsadással, felvilágosító
munkával, ezért a következő számtól kezdve egy egészségügyi rovattal segítjük majd Önöket a helyi lapban.
A fiókpatika nyitva tartása hétköznapokon reggel 8.00. órától 12.00. óráig tart, a telefonszámunk: 20/232-6768.
A magisztrális gyógyszereket Vésztőn készítjük el, amit másnap kapnak meg a betegek. Gyakran előforduló és előre kiszerelhető
készítményeket igyekszünk rögtön kiszolgálni, a ritkán előforduló, nem mindennapos gyári gyógyszereket másnapra beszerezzük. Sajnos
tapasztaljuk, hogy a hiánycikkek előfordulása évtizedek óta töretlen, szerencsére legtöbbször helyettesítéssel megoldható a betegek
biztonságos gyógyszerellátása. Mivel minden nap megrendeljük a hiánycikkeket is, mihelyt beérkezik az országba, kapunk belőle. Van
viszont olyan gyógyszer, ami hónapokig nem beszerezhető.
Szeretettel várjuk Önöket, mindenkinek jó egészséget kívánunk.
Dr. Halasi András
szakgyógyszerész
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Tegyük helyére a dolgokat!
Építési törmelék lerakó hely
Kötegyán községben régóta fennálló probléma a cserép, tégla, beton, kő és egyéb építési törmelék megfelelő helyen történő lerakásának
hiánya. Ez idáig nem volt kialakítva e célra terület, azonban nemrégiben a Szabadság és a Zrínyi utca sarkán, az önkormányzat
tulajdonában lévő 915. helyrajzszám alatt található telken lett létrehozva az építési törmelék lerakására alkalmas terület. Ide kizárólag

csak építési törmelék helyezhető el, szemetet lepakolni tilos! Azért tartottuk fontosnak ezt a területet ilyen célra kijelölni, hogy a faluból
az összes ilyesféle törmelék egy helyen legyen, hiszen ezt később útalap formájában újra tudjuk hasznosítani. A törmelék lerakása
szabályozott keretek között történik. Külön válogatva kell lepakolni ide a cserepet, téglát, betont, köveket és törmelékeket. Az építési
törmelék elhelyezésével kapcsolatban az Önkormányzat alkalmazásában álló Földi Zoltán (Tel: 06-31/331-3968), nyújt segítséget.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016 - Szökőév
A szökőév olyan év, amely több napot tartalmaz az év szokásos hosszánál azért, hogy a naptárt szinkronba hozza a csillagászati (tropikus
évvel) vagy évszakok szerinti idővel (latinul: annus bissextilis, azaz szökőnapos év).
Az évszakok és a csillagászati események nem egész számú napok szerint ismétlődnek, ezért a naptár, ami ugyanannyi napot tartalmaz,
minden évben elcsúszik a világ eseményeihez képest, ha időnként beillesztünk egy plusz napot az évbe – vagy egyéb módon időnként
módosítunk az év hosszán – akkor ez a csúszás korrigálható.
A szökőnapokat – melyek a naptárat hangolják össze a csillagászati év
hosszával – nem szabad összekeverni a szökőmásodpercekkel vagy
„ugrómásodpercekkel”, amelyek az órát hozzák szinkronba a nap
hosszával. Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év,
kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható
évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek,
amelyek 400-zal is oszthatók. Ez alapján tehát szökőév 1988, 1992,
1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 és 2024. Nem szökőév 1700,
1800, 1900, 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőévek a következő
esztendők: 1600, 2000 és 2400.
A Gergely-naptárban minden 400 évre 97 szökőév jut.
A Gergely-naptár alapján az év átlagos hossza 365,2425 nap. A
csillagászati év hossza kb. 365,2422 nap. A kettő különbségéből fakadó
eltérés alig több mint 0,0001 nap. Ez azt jelenti, hogy a Gergely-naptár
kb. 3000 évente marad el 1 nappal a csillagászati naptár mögött. John
Herschel (1792–1871) javasolta – másokkal egyetemben – hogy a
pontosság kedvéért minden 4000. év legyen kivételesen nem szökőév,
azonban ez a javaslat nem élvez támogatást, főként annak ritka
alkalmazása miatt.
A szökőnap február 24. Ennek oka a római naptárban keresendő,
amelyben Julius Caesar kihirdette, hogy „a március kalendasa előtti 6.
nap kettőztessék meg”, mely a mai naptárunk szerint február 23.
napjának felel meg, melyet a szökőnap követ. Ám tévesen gyakran február 29-ét tartják szökőnapnak.
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Kötegyánért Alapítvány
Szeretett feleségem Hajduné Beregszászi Éva emlékére 2015-ben családommal alapítványt
hoztunk létre, amelynek legfontosabb célja Éva emlékének ápolása.

Egész életében arra törekedett, hogy közvetlen környezete és szülőfaluja Kötegyán szépen
kialakított, igényesen rendezett, tiszta és virágos legyen.
Közismert volt jókedvéről és virágszeretetéről.

- Az alapítvány ezért tényleges, hatékony segítséget kíván nyújtani Kötegyán község szépítése,
fejlesztése érdekében tenni akarók és tudók számára.

- Az alapítvány segíti a falu történetével és hagyományaival foglalkozó tudományos,
népszerűsítő, irodalmi, művészeti alkotások létrejöttét.

- Az alapítvány hozzájárul a település építészeti és műemlékeinek a megőrzéséhez, alkotások
létrehozásához.

- Támogatja a község fejlődését szolgáló beruházásokat, korszerűsítéseket, felújításokat, azok
virágosítását illetve a szebb környezet kialakítását.

A Kuratórium elnöke: Hajdu János ( anyja neve : Beregszászi Éva )
Tagok: Gubiczáné Szőke Irma, Bálint Erzsébet

A fent leírtak megvalósításához várunk észrevételeket, ötleteket, véleményeket.
www.beregszásziévaalapítvány.hu

5725 Kötegyán, Keményfoki út 19/2
Hajdu János
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Kötelező betelepítési kvóta
2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul ez a
folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül ma
is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly
biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus kockázatát növeli, hanem a bűnözését is.
Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket. Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül
áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált
Európában. Magyarország számára első a magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség
van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. A kötelező
betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux államok kormányai 45
ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is szükség van a kötelező betelepítési
kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. A kötelező
betelepítési kvóta elleni tiltakozását már több mint 1 millió 800 ezer ember fejezte ki aláírásával.
Kötegyán község, mint a magyar-román államhatárral közvetlenül érintett település fokozattan
veszélyeztetett a migráció által.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatosan
az alábbi határozatot hozta:
1./ A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kértük a kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje
meg Magyarországot és a magyar embereket!
2./ Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Polgármester, jelen határozatot megküldte Magyarország
Miniszterelnökének.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Újra kigyúltak a fények
a Kötegyáni bekötőút kereszteződésében
Az előzményekről annyi mondható el, hogy 2014. évben Kötegyán
Község Önkormányzata részéről jelezve lett a Magyar Közút Nzrt.
irányába, hogy a 42152 j. 4252 j. és 4251 j. utak melletti közvilágítási
kandeláberek nem világítanak. A közvilágítás hiánya miatt a
Kötegyánba bevezető bekötő út volt nem látható, az akkori formájában
balesetveszélyes volt.
A Magyar Közút Nzrt. a problémával kapcsolatban megkereséssel élt a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság felé, melynek nyomán
tájékoztatást kaptak az érintettek arról, hogy 2014. 01. 01.-től
valamennyi közúti határátkelőhely üzemeltetése, illetve azok
fenntartása és fejlesztése a rendőrség feladatát képezi, továbbá, hogy a
vagyonkezelői jogok átruházása, ezzel kapcsolatos megállapodások
aláírása folyamatban van, így érdemben a fenti problémával
kapcsolatban nyilatkozatot adni nem tudtak.
2016. évre a jogi háttér rendeződött és ez év elején az Önkormányzat ismét jelzéssel fordult a Magyar Közúthoz jelezvén, hogy a fenti
területen a közvilágítás továbbra sem üzemel.
A Magyar Közút Nzrt. az újbóli jelzésre egyeztetést kezdeményezett az ügyben kompetens szervezetek - azaz a Békés Megyei RendőrFőkapitányság, a Magyar Közút Nzrt., és Kötegyán Község Önkormányzata - között, melynek Kötegyán adott helyet.
Az egyeztetés és az ott megszületett megállapodás értelmében a szóban forgó 13 db. közvilágítási oszlop üzembe helyezéséhez
szükséges elektromos felülvizsgálatokat a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság és Magyar Közút Nzrt. a kisebb mértékű pótlásokkal
(pl.: biztosíték csere, izzócsere) együtt a közösen elvégezte.
A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos költségviselést a három érintett szervezet az egyeztetésen meghatározott arányban vállalta
magára.
A közvilágítás újbóli üzembe helyezése a Kötegyániak, valamint a Kötegyánba látogatók biztonságos közlekedését és komfortérzetét
hivatott növelni.
Nemes János
polgármester
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Farsang az Idősek Otthonában
2016. február 11-én farsangi mulatozást tartottunk az Idősek Otthonában.
Intézményünk dolgozói vidám, zenés műsorral egybekötött álarcosbállal lepték meg
a lakókat, illetve az Idősek Klubja résztvevőit, akik nagyon élvezték a számukra
készített műsort.
Két táncos produkciót láthattak: egy zumbát és egy cigánytáncot. A maszkázás
olyan jól sikerült, hogy akadt, akire nem ismertek rá. A műsort követően az idősek
közül többen kaphatóak voltak közös táncra is. A hangulat nagyon jó volt és ezt csak
tetőzték a dolgozók által készített szendvicsek, üdítők és sütemények.
Így csempésztünk a hétköznapokba egy kis üde színfoltot.
Szőkéné Debreceni Magdolna
mentálhigiénés szakápoló

Március 15.
Napjainkban, március 15-én a magyar emberek
kokárdát tűznek a ruhájukra és nemzeti zászlóval
díszítik az épületeket. Minden településen
megemlékeznek az 1848-as forradalom és
szabadságharc
kiemelkedő
hőseiről,
megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat.
A hagyományok szerint a pesti forradalom vezérei,
Petőfi Sándor és Jókai Mór viselték először a
nemzeti kokárdát. Mindketten a szerelmüktől
kapták a forradalom estéjén. A három szín
jelentése a következő: a piros az erőt, a fehér a
hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi.
Kis falunkban minden évben megemlékeznek e
kiemelkedő jelentőséggel bíró napról. Így volt ez
az idén is. Az önkormányzat előtti Kossuth
szobornál gyülekezett Kötegyán apraja és nagyja,
hogy leróják tiszteletüket a múlt nagy hősei előtt.
A műsor Szabó Kata szavalatával kezdődött, majd
a Kötegyáni Általános Iskola színjátszó csoportja
egy színdarab előadásával idézte fel a múlt
eseményeit. A színvonalas előadás után elhelyezték az emlékezés koszorúit.
-Kötegyán Község Önkormányzata részéről: Nemes János és Hajdu János
-Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Balogh Sándor és Csiki István
-Kötegyáni Általános Iskola részéről: Szokai Dánielné és
Szűcs Péter
-Kötegyáni Óvoda részéről: Molnár Imréné és Mátyási
Sándorné
-Kötegyán - Sarkadkeresztúr Községek Szociális Intézménye
részéről: Czirle Jánosné és Fazekas Sándor Mihályné
-Fidesz Magyar Polgári Párt részéről: Kelemen László és
Kolozsi Tibor Ferencz
-Magyar Szocialista Párt részéről: Szőke János és Huszár
József
-Kötegyáni Református Egyházközség részéről: Pallag Mária
és Tyukodi László
-Kötegyáni Baráti Kör Egyesület részéről: Torzsa Ibolya és
Szőke Sándor
-Kötegyáni Nyugdíjasklub részéről: Nagy Józsefné és
Széplaki Imréné
-Kötegyáni Futball Club részéről: Hajdu László és Bálint József
-Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről: Szücs János és Molnár Kata
Nagy Dóra
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Hírek az iskolából
-

-

2016. január 22-én a Magyar kultúra napját ünnepeltük. A hatodikosok ünnepi műsorral készületek az alkalomra, melyet az iskola
tanulóinak, szüleiknek és az Idősek Otthona lakói előtt is bemutattak.
Február 12-én farsangi témanapot tartottunk az iskolában. Az eseményről Szűcs Péter 8.k osztályos tanuló, a Diákönkormányzat
elnöke tudósítja az olvasókat.
Ezúton is szeretném megköszönni a farsangi témanaphoz nyújtott támogatást a Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és
a Kötegyáni Református Egyházközségnek! Köszönjük a kedves szülők munkáját, mellyel a jelmezek elkészítését segítették! Külön
köszönjük Berndt Marianna anyuka és Gurzó Jánosné anyuka, valamint Nemes Mária nagymama fáradozását, hiszen az általuk
elkészített gyönyörű torták nagy örömet okoztak azoknak a gyerekeknek, akik ezeket megnyerték a tombolán!
Március 3-án az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont annak a rendkívüli magyar órának, melyet Tábor Lajos
tanár úr vezetett. A különleges órán a felső tagozatos tanulók a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek, Nagy Erikának és
Tomanek Gábornak előadásában hallgathatták meg Vörösmarty Mihály csodálatos költeményeit.
Egészségfejlesztési programunk keretében az elmúlt hetekben sokféle sporteszköz érkezett iskolánkba, melyeket örömmel fogadtak
diákjaink. Ezeket nemcsak a testnevelés órákon, hanem a szünetekben is használhatják a tanulók. Legnagyobb sikere a tornatermi
jégkorongnak és a rollereknek van, de szívesen játszanak a gyerekek a tollaslabdával és a csocsóval is.
A tavaszi szünet első napja 2016. március 24. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. szerda, „B” hét szerinti
órarenddel.
A tavaszi szünet után 2016. április 7-én csütörtökön szeretettel várjuk az iskolánkba azokat a szülőket, akik szeretnék jobban
megismerni iskolánk hétköznapjait! Ezen a napon délelőtti tanítási órákon részt vehet minden érdeklődő anyuka, apuka, nagymama
és nagypapa. Ezen a napon 10 órára várjuk a leendő első osztályosokat és szüleiket is!
A költészet napján, április 11-én, hétfőn reggel a harmadikosok gyermekversekkel köszöntik iskolatársaikat, április 14-én,
csütörtökön pedig az Idősek Otthona lakóit
Az általános iskolai beíratás időpontja: 2016. április 14. (csütörtök) és április 15. (péntek). Meglepetés ajándékkal és nagy
szeretettel várjuk iskolánk leendő kisdiákjait és szüleiket!

Meghívó
2016. április 7-én délelőtt ismét nyílt napot tartunk a kötegyáni iskolában. E a napon órarend szerinti tanítás lesz mindegyik
osztályban, melyen részt vehetnek a kedves szülők is.
A programmal kapcsolatos tudnivalókat az április 6-i szülői értekezleten ismertetjük.
A leendő első osztályosokat, szüleiket és az óvó néniket szeretettel várja Fazekas Ildikó tanító néni!
Minden kedves anyukát és apukát szeretettel várnak az iskola tanulói és pedagógusai!
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

A farsangi témanap
Nagyon-nagyon vártuk ezt a farsangi napot! Az előző évben is az iskolában mulatoztunk,
ez most se volt másképp.
Miután az egész osztály megtízóraizott, elkezdődött a várva várt jelmezbemutató.
Elsőként a két műsorvezető mutatkozott be, akik elvarázsoltak minket Mátyás király
idejébe. Aztán a diákokra került a sor, akik gyönyörű jelmezbe bújtak, a mi osztályunk is
fellépett rock bandaként és fergeteges hangulatot hoztunk a vendégek számára. Az
ajándék finom csoki, és érem volt. Ezt követően szünet következett, amelyben a
Kötegyáni Református Egyházközség felajánlásával finom változatos szendvicseket
falatozhattunk, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szomjoltó üdítőt biztosított
számunkra.
Majd várt ránk az óriási „TÉLBANYA” az udvaron, akinek a zsebébe papírra írt
rosszaságokat helyeztünk, és el is égettük, hogy megszabaduljunk tőlük. Újra fantasztikus
program következett, a zsonglőr helyett, a volt tanár bácsink, Baracsi István szórakoztatott
minket remek előadással. A szenzációs műsor után jött az ebéd. Miután visszaértünk az
iskolába, tombolahúzás vette a kezdetét, ahol nagyon-nagyon sok ajándék és jobbnál jobb
tortákat nyerhettek a gyerekek. A szülők által sütött gyönyörű tortákból én is szerettem
volna nyerni, de a szerencse ezúton elkerült. A zene hallatán tudtuk, hogy következik a
táncverseny a 3. osztályban, ahol megint finom nyeremény csapta a markunkat.
Mi DÖK tagok is aktívan kivettük a részünket a farsangi témanapból, ötleteket adtunk a
programokhoz és segítettünk üdítőt és szendvicseket árulni. Remek nap volt, és köszönjük
szépen ezt a szenzációs programot, amit a barátainkkal és a tanárainkkal tölthettünk el!
Szűcs Péter
DÖK elnök
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„Tavasz van, gyönyörű”
Jelenleg a kiscsoportba 14 gyermek jár, de
előreláthatóan jön még ebben a hónapban 1 kisfiú. A
nagycsoportosok pedig 13 vannak.
A hideg és havazás után már nagyon vártuk a tél
végét, leginkább a farsangi időszakot, amelyet az
óvodánkba Farsangi projekthétben valósítottunk
meg. Ezt a hetet megpróbáltuk különlegessé tenni a
gyerekek számára azzal, hogy készítettünk farsangi
álarcot, só-liszt gyurmából süteményt, és a gyerekek
is saját készítésű édességeket fogyasztottak el az óvó
nénijük segítségével, különböző versenyjátékokat
szerveztünk számukra, és táncoltunk, vigadtunk
egész héten. Az idén először Ildikó óvó néni ötlete
alapján kisze bábut készítettek a nagycsoportosok,
amelyet Kisze Katának neveztek el. Katával végig
jártuk az óvoda környékét és a hagyományoknak
megfelelően mindenféle rosszat, bajt, búbánatot
összeszedtünk és az óvoda udvarán elégettük a kisze
bábuval együtt. A hetet február 5-én a farsangi
jelmezes mulattság zárta le. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani minden kedves szülőnek,
nagyszülőnek,
akik
finomabbnál
finomabb
süteményekkel, és üdítővel színesítették a farsangi
hetünket. Itt köszönném meg a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak, hogy az idén sem feledkeztek meg
rólunk és üdítővel járultak hozzá a farsangi
mulatságunkhoz.
A március elején jönnek el a Sarkadi és a Kötegyáni
tűzoltók az oviba.
Az idén is megrendezzük a Tavaszi Játszóházat március
18-án, amellyel a húsvéti ünnepre való ráhangolódást
szeretnénk elősegíteni. Itt apró ajándékokat készítenek a
gyermekek a szüleikkel együtt.
Április 22-én, a Föld napján ügyességi vetélkedőt
rendezzünk a kistérségi óvodások számára.
Április 29-én Anyák napja alkalmából köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat.
Május elején várjuk a leendő óvodások beiratkozását.
Ebben a hónapban szeretnénk elmenni a Nyíregyházi
Vadasparkba, gyermeknap alkalmából. A nevelési évet
a ballagással zárjuk május 28-án, amikor 9
nagycsoportos búcsúzik el az óvodától.
Erdősné Marik Mónika
óvodapedagógus

A hímes tojás kultuszköre
A tojás ősi szimbóluma az emberiségnek. Kultusza az egész földön
elterjedt volt ősidők óta. A tojás már az őskori sírokba bekerülésével az
életet, az örök élet utáni vágyat, a termékenységet, az élet keletkezését
szimbolizálta. Áldozati tárgy is volt. A tojás részeiből vezették le a világ
keletkezését: felső héjából az ég, az alsó héjából a szárazföld, fehérjéből a
tengerek és az óceánok, sárgájából a Nap jött létre. A kereszténységben az
újjászületés, Krisztus feltámadásának, Krisztus kiontott vérének a jelképe.
A hímes tojásnak megkülönböztetett bűverőt, varázserőt tulajdonított a
nép, illetve hittek az óvó-védő és bajelhárító erejében. A tojásra írt
mintáknak, az úgynevezett hímeknek az volt a céljuk, hogy növeljék a
tojás varázserejét.
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A hímes tojás díszítésének módjai:
- a tojás díszítésének első lépése a rámázás volt, vagyis a díszítendő felület
felosztása 2, 4, vagy 8 részre. Ezekbe kerültek a díszítő elemek.
- a tojás festése, melynek kétféle módja ismert:

megírás: az írókát forró viaszba mártották és különböző
mintákat rajzoltak a tojásra, melyet utána hideg festéklébe áztattak.

a másik mód, hogy a viaszolás után ecetbe helyezték a tojást,
így a lefedett részek természetes színűek maradtak, a többi rész pedig fehéres színű.
- márványdíszes hímes tojás készítése: a megfőzött nyers tojásra leveleket
ragasztottak és 1 napig a festékben fürösztötték, majd levették a leveleket és a lenyomata
a tojáson maradt.
Sárosi Judit

A húsvétról
Mi jut eszünkbe először erről a szóról? Jézus Krisztus?
A piros tojások? Az ünnepi ételek vagy a locsolkodás? Egyik
gondolatmenetben sem tévedünk, s valószínű, hogy ezek mind
egységesen ugranak be emlékezetünkben. De vajon tudjuk-e
milyen hagyományok bújnak meg, miféle jelentésekkel a
szokások mögött, amiket gyakorlunk? Mai modern világunkban
hogyan is ápoljuk, ünnepeljük a húsvétot? Ezekre a kérdésekre
próbálok válaszokkal szolgálni az elkövetkező sorokban.
Bár valláson kívüli értelmezése is létezik, amely a tavaszvárást,
a tavasz eljövetelének ünnepét foglalja magába, a húsvétot nem
érdemes a hit kérdésétől elválasztva kezelni, hiszen a
kereszténység
legnagyobb
ünnepéről
(sollemnitas
sollemnitatum) van szó. Mit ünneplünk? Jézus Krisztus
személyét, valamint azt, a már mindenkinek ismerősen
csenghető eseménysort, melyben Jézust keresztre feszítették, s
aki e kereszthalálával megváltott minden embert a bűneitől,
majd a harmadik napon feltámadva legyőzte a halált. A húsvét
kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah.
E vallás tanítása szerint ezen a napon ünneplik a zsidók az
egyiptomi rabságból való menekülésüket. A pészah elkerülést
jelent. Az Ótestamentumban foglaltaknak köszönhetően nyer
értelmet ez az elnevezés, miszerint a halál angyala lecsapott az
egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány
vérével volt bekenve, így az ő házukat „elkerülte”. Ez alapján
értelmezhető a húsvét talán legősibb jelképének, a báránynak
eredete is.
Húsvétkor ér véget a negyvennapos nagyböjt, melyet
Jézus Krisztus sivatagi böjtjének emlékére tartunk. Az
elnevezés is innen származik, ami nemes egyszerűséggel az
első napot jelzi a hústól való tartózkodás időszakának lezárulása
után, amikortól ismételten szabad húst fogyasztanunk. Idén a
húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt március 27-én és 28-án
ünneplik a nyugati keresztény egyházak. Biztosan feltűnt már
mindenkinek, hogy évente más a húsvét időpontja. Ennek oka,
hogy változó idejű, úgynevezett mozgó ünnepről van szó.
Ugyan megünnepléséről már a 3. századból vannak adataink,
viszont csak a 8. század óta vált általánossá mai formájában. A
325-ben tartott niceai zsinat döntése értelmében a húsvét ideje a
tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap
– március 22. és április 25. – között tartandó, s ehhez igazodik
az egyházi év valamennyi további változó idejű mozgó ünnepe
is. Hazánkban az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat szerint
akkoriban négy napig tartottak húsvétot, majd a nagyszombati
zsinat 1611-ben három napra, XIV. Kelemen pápa 1771-ben
pedig két napra csökkentette. X. Pius pápa 1911-ben húsvét
második napját is törölte a kötelező ünnepek sorából, de nálunk
továbbra is megtartották. Az erdélyi reformátusok ma is
háromnapos húsvéti ünnepet tartanak.

Húsvét ünnepének szertartásai közül már a középkorban
kiemelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep
reggelén történt. A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a
húsvéti bárány megszentelése. Emellett már a 10. században
említik a sonkaszentelést is. Mivel már másodjára került szóba
a bárány szimbóluma, nézzük meg, milyen jelképeket
alkalmazunk hagyományszerűen az ünnep alatt, és azok milyen
jelentéssel rendelkeznek!
A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az
utóbbi időben jelentősen csökkent, de ábrázolásokon,
képeslapokon még mindig sűrűn találkozni vele. Hazánkban a
bárányhús fogyasztása egyre ritkább, bár a múlt század első
felében juhtartó vidékeken még gyakori volt a húsvéti tejes
bárány fogyasztása, amelyet napjainkra szinte teljesen
kiszorított
a
sonka.
Mediterrán
vidékeken,
főleg
Görögországban és Olaszországban viszont az ünnepi asztal
elmaradhatatlan része a sült bárány. A jelkép ótestamentumi
eredetéről már volt szó, a húsvéti bárány azonban Jézust is
jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány,
amelyet a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával
ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi
templom oltárán. Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az
emberiség váltságára jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk,
aki megáldoztatott érettünk”.
A másik alapvető húsvéti szimbólum Magyarországon
a barkaág, melyet a templomban is megszenteltetnek. Ennek
eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A
mediterrán országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat
szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi
bevonulásakor az emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak
a kezükben. A mi éghajlati viszonyaink közepette
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természetesen a pálmaág nem áll rendelkezésünkre, ezért itthon a barka vette át ennek szerepét. Ráadásul, a barka bolyhos virágainak
különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek.

Ha a családi tűzhelybe dobták, úgy vélték az megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.
Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapja a víz
termékenységvarázsló és tisztító erejébe vetett hit. Az egész ország területén ismert, viszont a Dunántúlon inkább csak szórványadatok
jelzik a meglétét, ott inkább a húsvéti korbácsolás az elterjedtebb szokás. A húsvéti locsolás ősi katartikus rítus keresztényiesített
formája. Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető
jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték
le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. Ha valaki igazságtalannak tartaná, hogy csak a hölgyeket locsolják, jó, ha tudja, hogy
Székelyföldön egyáltalán, de főként Csíkban a húsvéti öntözés jelen van a fiatalság mindkét neménél. Húsvét másodnapján a legények
öntözik a lányokat, harmadnapján a lányok a legényeket.
A locsolkodó vers és a kölnivel való locsolkodás csak később terjedt el, ahogy az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete is. A
nyúl szintén a termékenység és az élet ciklikus megújulásának jelképe, de a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje csak a 16.
századtól adatolható. Németországból ered, és az is lehet, hogy népszerűségét egy tévedésnek köszönheti, mert régen egyes német
területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni, annak tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden
Hasel. A nyúl neve pedig Hase. Mindenesetre a tojást hozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század végén a képes levelezőlapok
elterjedésével igen sokfelé eljutott. Szintén német hatásra terjed napjainkban az a szokás, hogy a barkaágat feldíszítik kifújt, díszes
tojásokkal, apró figurákkal.
A főbb jelképek végére érve, még a tojásról ejtek pár szót. A tojás maga az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb
jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe
való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is. A tojások színezése, díszítése pedig szintén régi korokra
nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt
tulajdonítottak. Más források szerint a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi.
Ma már nem csak szüleinktől, nagyszüleinktől tanulhatjuk meg például a tojások díszítésének titkait. Az igazán egyedi és
művészi húsvéti patkolt tojás készítésének módját is megtalálhatjuk online pillanatok alatt. Az internetnek hála kinyílt előttünk a világ,
és rengeteg hasznos oldal létezik, ahol igazán egyszerűen, lépésről lépésre írják le vagy mutatják be, hogyan kell elkészíteni az általunk
áhított tárgyat, ételt, szinte bármit. Internet felhasználók figyelmébe ajánlanám a nosalty.hu oldalt, ahol rengeteg finom, könnyen
megvalósítható receptet találhatnak. Úgy tűnik tehát, hogy minden adott egy meghitt húsvéti ünnephez. A kérdésem csak az, élünk-e
ezekkel a lehetőségekkel? Csupán magánvélemény, de mintha az utóbbi években alább hagyott volna a locsolkodás szokása, a piros
tojások készítése. Ha ez valóban így van, mi lehet ennek az oka? Azt gondolom, egyrészt az ünnep elanyagiasodott, ami igen kellemetlen
helyzetekhez tud vezetni, mind a fogadó, mind a látogató részéről. Másrészt pedig, mintha „ciki” lenne már ez a fiatalok körében. Pedig
az őseink útját, a hitünket, valamint a hagyományainkat sohasem balgaság követni és tiszteletben tartani, mivel ha ezt elmulasztjuk, úgy
könnyedén elfelejthetjük honnan jöttünk, s kik vagyunk!
Ezekkel a gondolatokkal zárva írásomat, kívánok mindenkinek kellemes, pihentető és boldog húsvéti ünnepeket!
Bálint Gyula István
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Önkormányzati tulajdonba került
a Kossuth u. 28. szám alatti ingatlan
Kötegyán Község Önkormányzata 2016. év februárjában megvásárolta a Kötegyán, Kossuth u. 28. szám alatti ingatlant. Az ingatlan melynek összes szomszédságában önkormányzati tulajdonban található intézmények és épületek állnak - a jövőben az Önkormányzat
fejlesztési elképzeléseiben szerepel. Több elgondolás is van az ingatlan jövőbeni hasznosításával kapcsolatban az Önkormányzat
részéről, melynek kereteit az említett fejlesztési elképzeléseken túlmenően a pályázati lehetőségek fogják meghatározni.
Nemes János
polgármester

Kerékpárút építésre nyújt be pályázatot
Kötegyán Község Önkormányzata
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyban
megjelent pályázati kiírás keretein belül Kötegyán Község Önkormányzata kerékpárút építésre pályázatot nyújt be.
Régóta jogos igény, hogy Kötegyán belterületéről kiindulva kerékpárút épüljön a vasútállomásig, illetve a 4252. számú út mellett,
Sarkadtól a határátkelőhely irányába futó Eurobike kerékpárútig.
A kínálkozó pályázati lehetőséget kihasználva 2016. március hónapban nyújtja be a pályázatot az Önkormányzat.
A pályázati adatlaphoz tartozó nyomvonalterv alapján a tervező a költségbecslés alapján mintegy 233 millió Forint nagyságrendben
határozta meg a beruházás összköltségét.
Amennyiben a beadott pályázat nyer, úgy annak megvalósulása esetén egyértelműen hozzájárul falunk még élhetőbbé tételéhez és
településünk lakóinak biztonságos közlekedéséhez.

Kötegyán Község Önkormányzata által benyújtani kívánt további pályázatok:
A felhívás kódszáma
TOP-1.1.3-15
TOP-1.2.1-15

TOP-1.4.1-15

TOP-2.1.3-15
TOP-3.2.1-15

Pályázati felhívás címe
Helyi gazdaságfejlesztés
Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével
Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

VP6-7.2.1.2-16
LEADER
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Fejlesztési elképzelés
Piactér kialakítása
Az Öko-park, Öko-tó területének felújítása,
Turisztikai Információs Központ létrehozása
Az óvoda épületének felújítása, homlokzati
hőszigetelése, héjazat cseréje és
eszközbeszerzés
Belvízelvezető csatornák felújítása
Idősek Otthona, Polgármesteri Hivatal, Közös
épületben található Óvoda és Napközi Konyha
Szennyvíz kezelés lehetőségének kialakítása
Ravatalozó és a hozzá tartozó parkoló helyek
kialakítása
Nemes János
polgármester
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Recept Club
Tonhalas töltött tojás
Hozzávalók:
-8 tojás
-1 olajos tonhal konzerv
-1 fej saláta
-1 ek. vágott petrezselyem
-1 ek. majonéz
a díszítéshez 1db piros húsú paprika
Elkészítés: a tojásokat 10 percig főzzük, meghámozzuk. A tonhalat
lecsepegtetjük, a salátát leveleire szedjük, vékony csíkokra vágjuk és tálba
tesszük. A paprikát nem túl vékony szeletekre vágjuk. A tojásokat hosszába
vágjuk és kivesszük a sárgájukat. Négyet félreteszünk egészben, a többit
összenyomkodjuk a tonhallal, a petrezselyemmel és a majonézzel. Alaposan
összekeverjük, ízlés szerint sózzuk.
Az elkészített töltelékkel megtöltjük a fél tojásokat és a salátára helyezzük őket. Tetejére reszeljük a félre tett tojás sárgákat.
Csíkokra vágott paprikával és a majonézzel meglocsolva tálaljuk.

Csirkemell saláta
Hozzávalók:
-20 dkg csirkemell
-20 dkg burgonya
-20 dkg főtt sonka
-1 dl majonéz
-2dl tejföl
-só, fehérbors, cukor, mustár, frissen csavart citromlé
Elkészítés: a csirkemellet lebőrözzük, kicsontozzuk, majd kevés
húsleveskockával ízesített lében kifőzzük, ezután felkockázzuk. Sós vízben
megfőzzük az apró kockára vágott burgonyát, majd ha kihűlt, hozzáadjuk a
húshoz. A majonézt elkeverjük a tejföllel, sózzuk, borsozzuk, mustárral, kevés
cukorral és citromlével ízesítjük és elkeverjük a burgonya és csirkemell
kockákkal. A főtt sonkát csíkokra vágjuk. Salátalevelet teszünk a tányér aljára, erre szedjük a burgonyás hússalátát és a sonkacsíkokkal,
póréhagymával és paradicsommal díszítve kínáljuk.

Máktorta
Hozzávalók:
-10 dkg darált mák
-20 dkg liszt
-2 db alma hámozva, reszelve
-4 tojás
-25 dkg olvasztott margarin
-1 dl víz
-5 dkg mazsola
-2 ek. rum
-1 cs. sütőpor
-1 citrom reszelt héja
-35 dkg cukor
Elkészítés: a tészta hozzávalóit egy tálban összekeverjük és kikent, kilisztezett formába töltjük, majd 170 celsiusfokra előmelegített
sütőben 45-50 percig sütjük és hagyjuk kihűlni.
Kihűlés után hosszában háromfelé vágjuk és baracklekvárral megtöltjük. A máz hozzávalóit jól felhabosítjuk és a torta tetejére kenjük.
Villával hullámokat húzunk a mázra és tálaljuk.
Jó étvágyat és sok locsolót kívánok!
Szeretettel: Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtáros
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Néptánc felnőtteknek
Néptáncolni szeretne?
Jelentkezzen MOST!
Néptánc oktató: Hajdú Gergő
További információ: Borbély Józsefnél személyesen
az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban
vagy a 66/278-354-es telefonon, hétköznap 8.00-17.00 óráig.

Közérdekű közlemény
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a temető régi kapuja a körbejárhatóság miatt nyitva van. A temetőben a forgalmi rend az óramutató
járásával megegyező irányú. Kérünk mindenkit, hogy a temetői – és a forgalmi rendet betartani szíveskedjen!

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Impresszum: Kötegyáni Hírmondó IV. évfolyam 1. szám. Kötegyán Község Önkormányzatának hivatalos lapja.
Felelős kiadó: Szokai Dániel. Szerkesztőbizottság tagjai: Hajdu János, Molnár Imréné,
Szőke János, Balogh Elek, Endrédi Károly, Borbély József. Technikai munkatárs: Bálint Imre.
A szerkesztőség és kiadó címe: 5725 Kötegyán Kossuth u. 33 Telefonszám: 06-66/ 278-422.
E-mail cím kotegyanihirmondo@indamail.hu
NMHH NYTSZ: CE/19961-2/2012.
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„A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
(József Attila: A Dunánál)

„Az I. Világháborús emlékmű helyreállítása, felújítása
Kötegyánban”
Magyarország az első világháborúra emlékezik.

A háború nagyon sok vonatkozásban megszabta Európa és Magyarország
történelmét. A magyar nemzet sok százezer embert elvesztett, sok
százezren életre szóló sérüléseket szereztek. Akkor és ott olyan történelmi
folyamatok indultak el, amelyeknek érvényessége napjainkig tart; s ha
tudjuk, ha nem, befolyásolják életünket.
A Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi
rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására. A pályázat célja az elhanyagolt, forráshiány miatt nem
megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző
karbantartására és felújítása, hogy ily módon is ébren tartsa az első
világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon
a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai
identitás erősítéséhez.
Kötegyán Község Önkormányzata 2015. októberében csatlakozott ezen
pályázati felhíváshoz és 2,2 millió forintra nyújtott be támogatási igényt,
melyből 10% önerőt vállalt. A Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézet szakmai bírálóbizottsága
300.000.- Ft. támogatást nyújtott erre a célra. Hozzátéve a 10 % vállalt
önerőt, az I. Világháborús emlékmű felújítására 330.000.- forint áll
rendelkezésre. Ebből az összegből főleg az emlékmű tisztítása,
konzerválása, a kerítés kőanyagának tisztítása, konzerválása, fugázó anyag
pótlása, vasanyag kezelése festése hajtható végra. A felújítást falunk
szülöttje, Szőke Sándor szobrász - restaurátor művész végzi.
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A pályázat előkészítése kapcsán olyan szakmai információk birtokába jutottam az emlékművel kapcsolatban, amelyeket szívesen
megosztok Önökkel:

Az emlékmű leírása
Az emlékmű formailag egy téglalap alakú kő-sztélé, melynek teteje középtől két oldalra enyhe lejtéssel csapott. Fő motívuma egy zászlót
vivő fegyveres katonát ábrázoló dombormű, alatta tömör egyszerűséggel: HŐSEINKNEK felirat. A hátoldalára vésve karmaiban kardot
tartó turul, alatta: PRO PATRIA felirat.
Főbb méretei: magassága: 377 cm, amelyhez
hozzáadódik, hogy a talajtól 20 cm-rel kiemelt síkról
indul, tehát összesen 397 cm. Szélessége 120 cm,
vastagsága 29 cm. Egy alacsony díszkerítés övezi 5,5
m x 5 m-es területen. Ez egy közel négyzet alapú,
szabálytalan kövekből épített 20 cm-es fal, ami a
sarkokon, a felezőpontokon tömör 50 cm x 50 cm-es
oszlopokban folytatódik, és a tetejük műkő sapkával
zárul. Köztük 5 cm átmérőjű vascső átkötés hozza
létre a kerítés jelleget. A főnézet felől nem három,
hanem négy oszlop áll, és a két cső itt ajtószerűen
nyithatóra készült, bejárást biztosítva az emlékmű és a
virágoskert megközelítésére. A levéltári adatokból
kiderül, hogy tervezve volt az emlékmű részeként egy
kőtábla, amely az elesettek névsorát tartalmazza, de ez
végül nem készült el. Az emlékmű anyaga faragott keménymészkő, a legfelső – amin a dombormű van – süttői kőből készült. Az alatta
lévők a dunaharaszti bányából valók, a kerítés kövei tufa jellegű kövek.
Az emlékmű és környezetének állagmegőrző karbantartásával és felújításával célunk, hogy a településünk első világháborús
áldozatainak emelt emlékmű a továbbiakban is elérje célját: a község lakói és az idelátogatók számára fenntartsa a társadalmi
emlékezetet, erősödjön a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló identitás.
Bálint Erzsébet
igazgatási főelőadó

Kellemes Húsvéti ünnepeket és sok locsolót kívánunk
a Kötegyáni Hírmondó Szerkesztőbizottsága

„…E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”
(Juhász Gyula)
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