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Kötegyán Község Önkormányzatának fejlesztési tervei
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős Európai Uniós támogatás áll Magyarország rendelkezésére, ennek a forrásnak a hatékony
lehívására 2015 decemberében megalakult a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. A KBC békés megye 33
településének összefogásából jött létre, ennek az együttműködésnek köszönhetően Kötegyán több pályázatot is sikeresen benyújtott,
amelyeknek az elbírálása folyamatban van. Ezek a pályázatok a következőek:

1.

Kerékpárút (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00017)

Kötegyán lakosságát régóta foglalkoztatja a kerékpárosok biztonságos közlekedésének kérdése. A megoldást az Önkormányzat egy 3
szakaszból álló kerékpárútban látja. Az első szakasz a Vasút utca mellett az út mindkét oldalán 1,25 m-es kerékpársáv ráépítése, amely
az Arany János utcától a település kezdetét jelző tábláig fut, onnan kapcsolódna a második szakasz, ami egy 2 m széles kétirányú
kerékpárút a bekötő út mentén, 1,5 – 4 m távolságra az úttesttől, kerékpáros vasúti kereszteződés kialakításával a sarkadi út melletti
meglévő nemzetközi kerékpárútra csatlakozva. A harmadik szakasz pedig a vasúti átkelő és a vasútállomás között épülne útszélesítéssel,
nyitott kerékpársávval. A pályázathoz konzorciumi megállapodást kötöttünk a Magyar Közút NZrt.-vel.
Igényelt támogatási összeg:
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338 247 766.- Ft

2.

Piactér (TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00032)

A jelenlegi piactér több szempontból sem felel meg az árusítás feltételeinek, ezért az Önkormányzat piacépületet terveztetett, amelynek a
kialakításánál fontos szempont volt a meglévő fák megtartása mellett elegendő fedett terület építése. A vasbeton pilléreken álló, fa
tetőszerkezetes, minden oldalról nyitott épület a meglévő 2 fasor között helyezkedne el, a jelenlegi járda helyett szélesebb térkövezéssel
biztosítanánk a piac bejárhatóságát. Az épület energiaellátását napkollektoros rendszerrel támogatnánk, a Táncsics utca felől
parkolóhelyek is készülnének.
Igényelt támogatási összeg:
45 996 499.- Ft
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3.

Csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00019)

A következő beadott pályázat keretében a 2009-es belterületi csapadékvíz elvezető árkok felújításának folytatása történik. A belvízkárok
megelőzéséhez szükséges az alacsony területekről a csapadékvíz levezetésének biztosítása. Az árkok medrének tisztítása, vasbeton
támfalas kapubejárók kialakítása történne, továbbá a C-XII jelű befogadó csatorna mederkotrása is be lett tervezve. A beruházással
érintett utcák: Gyepsor, Arany János, Kossuth, Rákóczi, József Attila, Petőfi, Dózsa és a Sarló utca.
Igényelt támogatási összeg:
219 716 644.- Ft
4.

Turisztika (TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00011)

A község turisztikai fejlesztésével szeretnénk fellendíteni a helyi életet, ennek megvalósítása egy 3 település által konzorciumban
beadott közös turisztikai pályázat lett. Az említett települések Sarkad és Okány helyi jelentőségű értékek bemutatására kialakított
látványosságokat tervez, míg Kötegyánban egy Tematikus útvonal készülne. Az Önkormányzat által megvásárolt épületekben
bemutatótermek kerülnének berendezésre, ezek az épületek a Kossuth u. 1., Kossuth u. 28., Temető u. 5. és a Vágóhíd. Az útvonal
központjában az Öko-park állna, ahol egy, a környéken egyedülinek számító Földvárat építenénk. A túraútvonal a Kossuth u. 28.-tól
indulna, bejárná a felújított bemutatótermeket, az Öko-parkot, azután az Öko-tót megkerülve a Dióson át a Tölgyes erdőt érintve
visszatérne a községbe.
Igényelt támogatási összeg:
100 605 995.- Ft

-3-

5.

Egészségügyi Centrum felújítás (TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00031)
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A községi rendelő átépítésekor a tervezet és a megvalósítás között keletkezett költség különbözet miatt a tetőszerkezet felújítására nem
volt elég a kapott támogatás, ezért a mostani pályázattal szeretnénk új tetőt építeni és erre megújuló energiaforrást, napelemes rendszert
telepítünk.
Igényelt támogatási összeg:
11 000 000.- Ft
6.

Önkormányzati épületek Energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00004 és -00005)

Az Óvoda-Konyha és az Idősek Otthona épületének felújítását pályáztuk meg. A beruházás tartalmazza a Konyha homlokzati
hőszigetelését, az Otthon nyílászáróinak cseréjét, fűtésének-korszerűsítést és megújuló energiaforrás beépítését.
Óvoda-Konyha felújítási költség:
Idősek Otthona felújítási költség:

36 247 070.- Ft
56 792 317.- Ft

2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pályázati Összesítő
Fejlesztés

Igényelt Támogatási Összeg

Kerékpárút

338 247 766.- Ft

Piactér

45 996 499.- Ft

Csapadékvíz elvezetés

219 716 644.- Ft

Turizmus

100 605 995.- Ft

Egészségügyi Centrum felújítás

11 000 000.- Ft

Óvoda - Konyha

36 247 070.- Ft

Idősek Otthona

56 792 317.- Ft

Összesen igényelt támogatás

808 606 291.- Ft

Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Nemes János
polgármester

Kistérségi START mintaprogramra épülő támogatás
Kötegyánban már több éve működik a Közfoglalkoztatási program, amely több mint 100 főnek biztosít munkát a községen belül. A
Program több munkaelemből áll, melyek a Mezőgazdaság, Bio- és megújuló energia felhasználás, Belterületi közutak karbantartása,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás. A munkások tartják karban a közutakat, közterületeket, buszmegállókat, Önkormányzati
épületek helyreállításán dolgoznak, részt vettek a belvíz elleni védekezésben. A program keretében elérhetővé vált a bérkaszálás, amely
minden lakos számára elérhető szolgáltatás. Fellendült az Önkormányzat mezőgazdasági szerepe, az Államtól visszaigényelt 7,06 ha
területen termelt takarmánynövényből ellátjuk a folyamatosan bővülő állatállományt, amely jelenleg 40 sertésből és 160 tojótyúkból áll.
A termőföld egy részén zöldségtermesztést is végeznek a közmunkások, amelyek fedezik az Önkormányzati Konyha
nyersanyagszükségletének egy részét, termelünk burgonyát, hagymát, paradicsomot, paprikát, uborkát, salátát, káposztát, zellert, répát,
petrezselymet, zöldborsót, zöldbabot, tököt, kukoricát.
A Támogatás részét képezi eszközök és munkagépek beszerzése is, ennek köszönhetően tudtunk megvásárolni Stihl motoros fűkaszákat,
Stihl láncfűrészeket, ágdarálót és brikettező gépet, amely hozzájárul az önkormányzati épületek fűtéséhez. Vettünk MTZ 920, MTZ 822
típusú traktort, hozzávaló pótkocsikat, Yancheng tipusú kistraktort ekével, tárcsával, aminek a földművelésben van nagy szerepe. FiatAllis Gréder munkagépet, JCB földmunkagépet, rotációskapát, szárzúzót és egyéb kézi szerszámokat is beszereztünk. Ezen felül
képzésekre is lehetőség van, augusztusban ért véget a Közfoglalkoztatás Szervező képzés, amire 2 fő jelentkezett, a most indult
Mezőgazdasági Munkás képzésen pedig 20 fő vesz részt.
A 2016. évben futó Közfoglalkoztatás értékei:
bérköltség összesen:
közvetlen költség összesen:
saját forrás összesen:

112 903 352.- Ft
21 088 931.- Ft
878 271.- Ft

költség mindösszesen:
igényelt támogatás összesen:

134 870 554.- Ft
133 992 283.- Ft

Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Nemes János
polgármester
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Megkezdődik a Sarkadi Járási Hivatal energetikai felújítása
Folytatódik a Békés Megyei Kormányhivatal tudatos ingatlangazdálkodása, hiszen 7 középület energetikai fejlesztésére kerül sor európai
uniós forrásból, összességében 1 milliárd forint értékben.
Annak érdekében, hogy a területi közigazgatás hatékonyan tudjon működni, fontos az energetikai hatékonyság növelése is. A több
hónapos előkészítő munka eredményeképpen elinduló beruházás részeként a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal
épületének energiatakarékossága és megújuló forrásból származó energiafelhasználásának fokozása is megvalósul.
A fejlesztésnek köszönhetően az épület üzemeltetési költsége nagy mértékben csökkenni fog, így pénzt tudunk megtakarítani a magyar
állampolgárok adójából.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése tárgyú projektje ahhoz kíván
segítséget nyújtani, hogy a jövő nemzedéke számára megteremtődhessen a megfelelő energiabiztonság az épületek
energiahatékonyságának javításával. Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületeken belül történik. Ha ezeket jól
szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, további energia-megtakarítást tudunk elérni, amellyel egyrészt gyermekeink,
unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük, másrészt hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez is.
Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, mely célt a költségvetési
szervek együttműködésével tervez megvalósítani. Ezzel összhangban a Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2 Középületek
kiemelt épületenergetikai fejlesztései tárgyú pályázati konstrukció keretében 7 középület felújításával szándékozik növelni az
energiamegtakarítást és csökkenteni az épületek energiafelhasználását.
A projekt célja, hogy az ingatlanok fenntartási költségének csökkentésével adóforintok kerüljenek megtakarításra.
Az energiahatékonyság növeléséhez az épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók korszerűsítése valamint napelemes rendszerek
telepítése járul hozzá.
A KEHOP-5.2.2 projekt keretében a
Békés Megyei Kormányhivatal hét
épületét
érintően
a
felújítások
elsősorban építészeti és gépészeti
munkákra terjednek ki.
Sarkadon
a
Békés
Megyei
Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal
Szent István tér 7. szám alatti
épületének energetikai korszerűsítése
bruttó 48,5 millió forintból fog
megvalósulni. Az épület homlokzatára
hőszigetelés kerül, a korszerűtlen
nyílászárókat
kicserélik
korszerű,
hőszigetelt
műanyag
ablakokra,
valamint alumínium bejárati ajtókra. A
fűtés korszerűsítéséhez a régi kazánokat
új kondenzációs kazán váltja fel. A
radiátorokra felszerelt beszabályozott
termosztatikus szelepek a helyiségek
állandó hőmérsékletéről gondoskodnak,
így elkerülhető lesz a helyiségek alulvagy túlfűtése. Az épület tetejére
telepítendő, 141 db panelből álló napelemes rendszer üzemeltetése jelentős villamos energia megtakarítást eredményez majd a hivatal
számára.
A munkaterület 2016. szeptember 1-jén került átadásra, s a kivitelezési munkálatok várhatóan ez év végéig befejeződnek.
A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkező épület áll majd a hivatalba betérő állampolgárok
rendelkezésére. Az épület földgáz fogyasztása várhatóan 45%-al, az elektromos áram fogyasztása pedig várhatóan 90%-al csökken majd
a beruházás következtében.
A kivitelezés időtartama alatt az épületben természetesen „üzemel” a hivatal azon feladatellátás tekintetében, ami itt valósul meg,
nevezetesen a kormányablak osztály, a földhivatali osztály és a hatósági osztály feladatellátása. Ezen munkálatok alatt kellemetlenségek,
kényelmetlenségek lehetnek mintegy 2 hónap alatt mind az itt dolgozó állami tisztviselők, mind a szolgáltatást igénybevevő polgárok
viszonylatában, de azon leszünk, hogy ez kevésbé zavarja a gyors, hatékony eddig követett eljárásrendeket. Bízunk abban, hogy a
felújítás révén egy korszerű, megújult épületben még magasabb szinten tudunk munkát végezni, közigazgatási szolgáltatást nyújtani.

Békés Megyei Kormányhivatal
Sarkadi Járási Hivatala
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Alapítvány hírek
A ”Hajduné Beregszászi Éva Alapítvány” Kuratóriumának nevében szeretnénk tájékoztatni az
olvasókat, hogy a célkitűzéseinket milyen formában szeretnénk megvalósítani:
- Településünkön is felújításra került az Első Világháborús emlékmű. A munkálatok közben
derült ki, hogy szükséges lenne az emlékmű és a járda között tér leburkolása is. Az
Alapítványhoz érkező pályázat elbírálásra került és az igényelt 70.000.- forintot megítélte a
Kuratórium.

- Tudjuk, hogy elődeink az Emlékműhöz egy névtáblát is szerettek volna, de valamilyen
okból ez nem készült el. Várjuk azoknak a jelentkezését, pályázatát, akik felkutatnák a
hivatalos névsort és azt a művészt is, aki a neveket kőbe vésné.

- Országszerte méltóságteljes színfoltja a településeknek egy-egy szép környezetben
felállított Országzászló. Azt gondoljuk, hogy a kötegyáni főtér is méltó helyszín lenne.
Biztosak vagyunk benne, hogy sok mindenkinek beindítja a fantáziáját ez a lehetőség és
jelentkeznek az elképzeléseinkre.

- Édesanyám, Beregszászi Éva sok virágot ültetett és gondozott. Szerette, ha környezete
virágos és szépen rendezett. Most mi azt szeretnénk, hogy lakóhelyünk, utcáink, főterünk
virágos és szépen díszített legyen.

Érdeklődve várjuk az ötleteiket, elképzeléseiket, terveiket, pályázatokat a
www.BeregszásziÉva.hu
vagy a www.kötegyán.hu és a 5725 Kötegyán, Keményfoki út 19/2. szám alá.

ifj. Hajdu János

A pályázatokkal kapcsolatosan, általános kérdésekben
Bálint Erzsébetet a 0630 4560245 számon keressék,
pénzügyi támogatások tekintetében Gubiczáné Szőke Irma ad felvilágosítást.
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Kötegyánért Érdemérmek átadása - 2016
Endrédi Károly 1927. március 21-én született Kőszegen. Tanítói oklevelet szerzett a
Kőszegi Állami Tanítóképzőn, és előadóként dolgozott. Ezt követően hivatásos katonának
állt és elvégezte a Petőfi Politikai Tisztképzőt. A megszerzett tudást a gyakorlatban is
kamatoztatta határőrként. 1950. június elsejétől a határőr tiszti iskolán a
társadalomtudomány tanszéki előadója, majd fő előadója, később tanszékvezetője lett.
1951. május elsején határőr arany fokozattal tüntették ki, mely az Orosházi Határőr
Igazgatóság Múzeumában található. 1955. január 15-én költözött családjával Kötegyánba
és lett a Kötegyáni Általános Iskola tanítója, igazgatóhelyettese, majd nyugdíjba
vonulásáig, 28 éven át a Kötegyáni Általános Iskola igazgatója. A Pedagógus szakszervezet
tagja és járási titkára volt. Az 1961-ben épült új emeletes iskola megvalósításában nagy
érdeme volt és kiemelkedő szakmai színvonalú pedagógus gárdát kovácsolt össze.
Érdemeit számtalan díjjal és érdemrenddel ismerték el: jubileumi emlékéremmel ismerték
el és az „Oktatásügy kiváló dolgozója” címmel tüntették ki 1970-ben. 1972-ben Czabán
Samu emlékérmet kapott, 1973-ban Szakszervezeti munkáért ezüst fokozatban
részesítették. 1986-ban Családért emlékéremmel és a munkaérdemrend ezüst fokozatával
ismerték el. 1987-ben Szolgálati érdeméremben és Gyermekekért emlékéremben
részesítették.
Az ő nevéhez fűződik két emlékmű emelésének a kezdeményezése és felavatása: az 1848
és 1849-es szabadságharc egyik kiemelkedő alakjának, Táncsics Mihálynak kötegyáni
bujdosása emlékére készített emléktábla és a második világháborúban elesett Kötegyániak tiszteletére állított emlékmű. 1992. november
23-án hunyt el. Temetése a legnagyobb megbecsülésnek, köztiszteletnek kijáró méltóságban zajlott le.
A hivatásának élt, a gyermekek oktatása mindennél fontosabb volt számára. Kiemelkedő pedagógiai és közéleti munkássága
elismeréséül 1999. szeptember elsején, a tanévnyitó ünnepségen a Kötegyáni Általános Iskola falán emléktáblát avattak a tiszteletére.
Dr. Tokai István György, Kötegyán község állatorvosa 1947. június 19-én született
Kétegyházán. Iskoláit Kétegyházán és Békéscsabán végezte, majd Budapesten a Szent
István Egyetem Állatorvosi karán szerezte meg állatorvosi diplomáját 1970-ben. 1970.
október 20-a óta Kötegyánban dolgozik és Újszalonta községet is ellátja. Üzemi, körzeti,
majd önkormányzati állatorvosként végezte tevékenységét, 2001. január 1-től 2007-ig pedig
köztisztviselőként élelmiszer higiénikus volt a Békéscsabai Állategészségügyi Állomás
alkalmazásában.
Az első önkormányzati választáson a kötegyániak bizalmat szavaztak részére és 1990-1994
között önkormányzati képviselőként járt el a lakosok érdekeiben. Társadalmi
szerepvállalását végig előremutató gondolkodás és gyakorlatiasság jellemezte. A problémák
megoldásában józan ítélőképessége, racionális látásmódja segítette.
2007. június 19-től nyugdíjba vonult, azonban emellett a mai napig- immáron 46 évefolyamatosan ellátja Kötegyán és Újszalonta községek állategészségügyi feladatait.
Dr. Deák Ferenc, Kötegyán község háziorvosa, címzetes főorvosa, a Képviselő-testület
mellett működő Ügyrendi- Közrendvédelmi és Humánpolitikai Bizottság elnöke 1951-ben
született Budapesten. Tanulmányait Budapesten és Szegeden folytatta, majd érettségi után
üvegtechnikusként végzett. A megszerzett tudást a gyakorlatban is kamatoztatta,
üvegtechnikusként dolgozott. Időközben felvételt nyert a Szegedi
Orvostudományi Egyetemre, ahol 1979-ben avatták orvossá.
Kedves ismerőse Dr. Halmai Zoltán javaslata alapján döntött úgy, hogy
társadalmi ösztöndíjasként Békés megyében, Kötegyánban kezdi el pályafutását.
Így 1979. novemberében nevezték ki Kötegyán körzeti orvosának. Sorkatonai
szolgálatot teljesített 1981-ig, leszereléséig polgári szolgálatosként
tevékenykedett.
Leszerelés után visszatért Kötegyánba és folytatta háziorvosi feladatainak
ellátását. Orvostársaival együtt ő látta el a környék orvosi ügyeletét, és a mai
napig Újszalonta, valamint helyettesítőként Méhkerék községekben is
számíthatnak rá betegei- immáron 37 éve.
Az 1994. évi választások óta folyamatosan, 22 éve képviseli a kötegyáni
lakosok érdekeit a testületi üléseken, melyből 5 éven keresztül -2001-2002-ig és
2006-2010-ig- képviselő társai támogatásával alpolgármesterként, 17 éven
keresztül képviselőként tevékenykedett. Jelenleg képviselő és az ÜgyrendiKözrendvédelmi és Humánpolitikai Bizottság elnöke.
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Tímár József, nyugállományú rendőr törzszászlós, a Kötegyáni Polgárőrség elnöke 1956. június 24-én született Kiskunfélegyházán.
Kötegyán községbe 1980. január elsején került, ahol sorkatonai szolgálatot teljesített.
1981-ben sorkatonai szolgálatát befejezte és a Rendőrség kötelékébe lépett. Gyulán, Sarkadon és
Békéscsabán teljesített szolgálatot. 1992-ben Kötegyánban is szolgált és gyakorlati tapasztalatával
aktívan támogatta az akkor alakuló Polgárőrséget.
1996-ban Belügyminisztériumi kitüntetést vehetett át Kuncze Gábortól, az akkori belügyminisztertől,
munkája elismeréséért.
1999-ben nyugdíjba vonult, majd a Kötegyáni Polgárőrség elnöke lett. Polgárőrei és ő maga is aktívan
kiveszik részüket a község közbiztonságának javításában együttműködve a Rendőrséggel és más civil
szervezetekkel. Szakmai tapasztalatának köszönhetően jó problémamegoldó képességgel rendelkezik. Az
ifjúság bűnmegelőzésre nevelése érdekében több évben Nemzetközi Ifjú Polgárőr Tábort szervezett a
településen.
2016. júliusában az Ecsegfalván megrendezett, Békés Megyei Polgárőr napon az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke „Polgárőr érdemkereszt” Ezüst fokozatában részesítette. Ugyanezen a napon a Békés
Megyei Rendőr Főkapitányság vezetője, Dr. Polyák Zsolt megyei rendőrfőkapitány pedig részére
emlékérmet és egy Hollóházi porcelán emléktárgyat adományozott 60. születésnapja alkalmából.
A mára mintegy 140 taggal rendelkező Kötegyáni Polgárőrség élén 17 éve áll, feladatának, hivatásának
él.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Megszépül a Hivatal
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2006/2015. (XII.
29.) Kormányhatározat alapján Kötegyán Község Önkormányzata 2.000.000.- Ft támogatást nyert el, amelyet a Hivatal épületének
homlokzat felújítására fordít.

Az épület vakolata elöregedett, helyenként omladozó, ezért szükségessé vált a felújítása. Az elképzelések szerint az épületet külső
homlokzati hőszigeteléssel és nemesvakolattal látjuk el, amely egységes, környezetbe illő homlokzatot eredményez és az épület
állagmegóvását is szolgálja. A fal és a lábazat eltérő színezéssel készül, a 2009-ben saját erőből lecserélt ablakok új párkányt és
stukkódíszítést kapnak, valamint a homlokzat felső részére felkerül az épület neve is.
A munkálatokat 2017. december 31. –ig kell befejezni.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Nemes János
polgármester

Közösségi Közlekedési Szolgáltatók járművein bérlettel, illetve
államilag nyújtott kedvezményt igénybe venni szándékozó
(pl. nyugdíjas) utazók figyelmébe ajánljuk
A közösségi közlekedésben (BKK Zrt., MÁV Start Zrt., Volán Zrt.) 2017 során lépcsőzetesen bevezetésre kerül az új elektronikus
jegyrendszer. Ezt követően a tömegközlekedési eszközök és az utazási kedvezmények csak közlekedési kártyával lesznek igénybe
vehetők.
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Az úgynevezett NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) keretében kiadásra kerülő közlekedési kártya igényléséhez szükség van egy
előzetes regisztrációra, amely NEK regisztrációt az állampolgárok az okmányirodákban és a kormányablakokban már most megtehetik.
A tervek szerint:
- Aki rendelkezik 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal, az NEK regisztráció nélkül is igénybe veheti majd az egyes közösségi szolgáltatók által nyújtott (teljes árú) elektronikus díjtermékeket.
- Amennyiben az ügyfél a közösségi közlekedésben államilag nyújtott kedvezményt (pl. 90 %-os jegykedvezmény) is igénybe
kíván venni, ebben az esetben NEK - regisztrációval is rendelkeznie kell, függetlenül attól, hogy 2016. január 1. után kiadott
elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványa is van.
Az előzőek értelmében a megjelenő ügyfeleinknek javasolni fogjuk, hogy amennyiben az aktuális okmányigénylésük miatt
(személyazonosító igazolvány, - vezetői engedély, útlevél) személyesen felkeresik a kormányablakunkat, szükség esetén már most
kérjék az ügyintézőktől a NEK regisztrációt is. Ezzel az ügyintézés ideje 2-3 perccel növekszik meg.
Az okmányokhoz készülő hivatalos fénykép és aláírás a NEK regisztrációhoz is felhasználható, ezzel az ügyfelek elkerülhetik az újbóli
sorban állást, időpontfoglalást, és személyes megjelenést az ügyfélszolgálatokon.
További hasznos információk megtalálhatók a www.kormanyablak.hu vagy a www.nek.hu honlapokon.
Békés Megyei Kormányhivatal
Sarkadi Járási Hivatala

Kötegyáni Szúnyoginvázió
A 2016. június végén lezúduló hatalmas esőzés nemcsak belvízkárokat okozott, de a szúnyogok szaporodásának is kedvező feltételeket
biztosított. Nem sokkal a belvízhelyzet megoldása után ránk tört a katasztrofális szúnyoginvázió, az árnyékos helyeken és a napnyugta
előtti órákban az embereket szinte elözönlötték a kis vérszívók.

A probléma orvoslására az Önkormányzat többször is szúnyoggyérítést rendelt, a gyulai székhelyű Bogármérnökség Kft. július 7 –én
végzett irtást földi meleg-ködképző generátorral, amit július 20 –án megismételtek. A szúnyogpopulációban jelentős csökkenést értünk
el, de még mindig sok csípéssel kellett számolni, ezért az Önkormányzat kéréssel fordult az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz, akik a SZEMP Air Konzorciumot bízták meg a légi szúnyoggyérítés elvégzésére, erre augusztus 4 –én került sor. Az
inváziónak ezzel vége szakadt, szúnyogokkal még lehet találkozni, de a számuk minimális.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző
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Nevelési év kezdés a Kötegyáni Óvodában
A hosszú nyári szünet után szeptember elsején megkezdtük a 2016/2017. nevelési évet a Kötegyáni Oviban. Nagyon készültünk erre az
alkalomra.
Augusztusban Óvodánk nem fogadott gyermekeket, ez idő alatt elvégeztük az éves felújítást, csoportszobák és gyermekmosdók
meszelését, csoportszobák parkettájának csiszolását és lakkozását, nagytakarítást, fertőtlenítést. Megtörtént az udvari játékok felújítása,
festése is.
Augusztus 30-án családlátogatáson voltunk mi óvó nénik. Az új kiscsoportosok családját kerestük fel a jó kapcsolat kialakítása
indításaként. Alkalmuk nyílt a családoknak megismerkedni az óvó nénikkel, megtudhatták a gyermekük jelét, kérdezhettek az óvodai
életről, illetve az anyás- szülős beszokásról, beszélhettek gyermekükről.
Közösen kitöltöttük gyermekük személyiség lapját és beszélhettek gyermekük tulajdonságairól, szokásairól, személyiségéről. Ez az
óvoda és a család együttműködésének első lépcsője, ez óriási segítséget jelent a gyermekek óvodába történő beilleszkedésében. Az itt
kialakuló kölcsönös bizalom a gyermek befogadásának alapja, hiszen a szülőkben gyakran több feszültség van, mint a gyermekükben.
Ezt a feszültséget próbáltuk oldani azzal, hogy lehetőséget adtunk a szülőknek, hogy a gyermekükkel közösen ismerkedhessenek az
óvodával.
Szeptember 5-től egy hétig volt óvodánkban ez az alkalom, 7 új kiscsoportos ismerkedett az óvodával, az óvodai élettel, anyukájával
vagy apukájával közösen.
Szeptember 12-től már az új kicsik is megkezdték az óvodát.
A részben osztott kiscsoportba - Csiga csoport - 13 gyermek, a részben osztott nagycsoportba – Vuk csoport is 13 gyermek jár. Így a
létszámunk 26 fő, év közben még folyamatosan 2-3 fő érkezését várjuk.
A programjainkat ebben az évben is az ünnepek és jeles napok köré szervezzük.
Molnár Imréné
intézményvezető

Hogy egyszerűbb legyen!
Az óvodai év kezdetén újra és újra vissza kell állnunk egy napirendre, ami több szempontnak is megfelel. Egyrészt igazodik az óvodás
életritmusához, másrészt a családunk többi tagjainak igényeihez.
Próbálom követni az óvodás gyermek napjának 10 fontos pontját, amire
ha odafigyelünk, könnyen felvehetjük a „ritmust”, könnyebbé tehetjük a
gyermek, a család és a saját életünket.
1.Ne legyen reggel kapkodás!
Sok családban kritikus pont a reggel. Van, aki munkába megy, van, aki
iskolába, a kisebbek pedig még csendben aludnának tovább. A nyugodt
reggel titka: már este készítsünk elő mindent, ami előkészíthető (pl. ruha,
óvodába/iskolába elvinni szükségesek, reggelihez terítés, stb.)! Az este
rászánt 5 perces előkészületekkel reggel értékes időket nyerhetünk!
Emellett fontos, hogy időben keljünk fel mi magunk. Készüljünk el
először mi, és gyermekeink ébresztésére, indulásra való felkészítésére is
hagyjunk elég időt!
2. Úton az oviba
Az óvodába vezető út a cipő felvételével kezdődik. Ettől kezdve már ne fordítsunk figyelmet másra, csak az indulásra. Igyekezzünk
azonos útvonalon és azonos módon menni az ovi felé, hogy ne zavarja, meg gyermekünket semmi kitérő, vagy a megszokottól eltérő
váratlan esemény. Nem érdemes álmos gyermekünket ilyenkor semmilyen stressznek kitenni.
3. Megérkezés!
Az óvodába való megérkezésre fokozottan igaz, hogy minden figyelmünket a gyermekünkre fordítsuk! Az óvodai faliújságot kifelé is
végig tudjuk olvasni, az ismerős anyukákkal pedig később is ráérünk beszélgetni. A gyermekünktől való búcsú is legyen rövid,
szeretetteli és határozott. Gyermekünknek ekkor már tudnia kell, hogy mikor megyünk érte:
ebéd után, alvás után, uzsonna vagy éppen játék után!
4. Napközbeni feladataink
Az anyukák napközbeni feladatai élethelyzettől függően széles skálán mozognak, legyünk
akár háziasszonyok, kismamák vagy 8 órában dolgozó alkalmazottak, vállalkozók, bár
sokszor előfordul, hogy egyszerre mindegyik. Közös szabály mégis, hogy az óvodai idő
alatt végezzük el saját feladatainkat. Célirányosan, jól megtervezetten intézzük a szükséges
hivatali dolgokat, a bevásárlást, a főzést és egyéb házimunkát, vagy éppen munkahelyi
dolgainkat. Amit itt nem tudunk elvégezni, azt mind később, gyermekeink idejéből
elrabolva tudunk majd csak pótolni, ami könnyen a nyugalmas napirend felborulását
eredményezheti. Figyeljünk arra, amit éppen csinálunk, azaz legyünk jelen az épp aktuális
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feladatban, mivel így hatékonyabb a munkavégzés, mintha állandóan azzal merítenénk ki energiáinkat, hogy a még előttünk tornyosuló
feladatokra gondolunk.
5. Gyermekért menni az oviba
Amikor ebéd után vagy délután ismét átlépjük az óvoda kapuját, igyekezzünk minél inkább ismét gyermekünkre hangolódni, és
figyelmünket neki ajándékozni. Legfontosabb, hogy a megígért időre érjünk oda érte! Itt se kapkodjunk, hanem tegyük, kellemessé a
hazafelé vezető utat. Betérhetünk egy játszótérre, megállhatunk egy percre az utca kedvenc kiskutyájánál, és közben végigbeszélhetjük,
hogy kivel mi történt aznap. Hagyjunk időt gyermekünknek, hogy az óvodai lét után ismét „átállhasson” az itthoni együttlétre.
6. Ovis élménybeszámoló
Mi volt ma az oviban? –Semmi… - hangzik sokszor a válasz. Persze, hiszen rossz volt a kérdés! Tanítsuk meg a gyermeket-élményt
mesélni, kérdezzük meg konkrétan, hogy mi volt az ebéd, ízlett-e, kivel játszott sokat aznap, tanultak e dalt, és melyiket, stb.
7. Gondtalan délutáni együttlét – otthon
Óvodás és iskolás, de még felnőtt korban is fontos, hogy a délutáni vagy esti otthoni élet nyugodt és gondtalan legyen, hogy kellemes
időt tölthessenek a családi körben. A hétköznapi délutánokra ne szervezzünk nagy programokat! Egy játszóterezés jó időben, vagy egy
rövidebb társasjáték ideális feltételeket teremthet a játékos együttlétre, beszélgetésre. A legfontosabb ebben az időben, hogy tegyük félre
munkáinkat, és amennyire lehet, szánjunk kizárólagos figyelmet gyermekünkre. Ha beszél hozzánk, forduljunk felé, nézzünk szemébe.
Éreztessük, hogy érdekel, amit mond. Hiába a napi gondok, a feladatok megvárnak, a gyermek nem nőhet fel úgy, hogy nem kap
elegendő figyelmet!
8. Lefekvéshez készülődés: időben!
A nyugodt másnap záloga, az előző este megfelelő befejezése, ami szintén
határozottan kezdődjön el. Tegyük el a játékokat, tegyük ki a másnapi ruhákat, iskolás
gyermekeink pakolják be táskáikat, készítsék elő a másnapi vinnivalókat. Időben
kezdjük el a vacsorázást és az esti fürdést.
9. Nyugodt fektetés
Ha jól számoltuk ki az időt, akkor gyermekeink éppen időben ágyba fognak kerülni,
és még esti mesére is lesz idő. Ha kicsit elcsúsztunk az idővel, akkor se keseredjünk
el, hanem gondoljuk végig, hogy másnap mennyivel korábban kezdjünk, neki az esti
készülődéshez ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen.
10. Előkészületek másnapra
Érdemes este kikészíteni a másnapi ruhát, és minden egyéb dolgot bepakolni, amit esetleg vinnünk kell. Értékes perceket nyerhetünk
reggel, ha a reggelihez már este kitesszük a tányérokat, poharakat. Ez a nyugodt reggelek titka…
Végül néhány mesekönyv, amelyek segítenek a gyerekeknek az óvodai életet megszokni, visszaszokni:
 Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában
 Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában, Anna és Peti – irány az óvoda
 Bodó Béla: Brumi kalandjai
 Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Boldog, zökkenőmentes szeptembert minden gyereknek és szülőnek egyaránt!

Molnár Imréné
intézményvezető

Idő
Gyorsan elröpült ez a nyár. Ugyanezt mondtuk tavasszal az idei télről és év
elején a tavalyi esztendőről. Ahogy idősebbek leszünk, úgy érezzük, mintha
egyre gyorsabban telne az idő. Emlékszem, alsós iskolás koromban a nyári
szünet végtelenül hosszúnak tűnt, mintha legalább egy év lett volna, aztán mikor
felső tagozatos lettem, szomorúan tapasztaltam, mennyivel rövidebbnek tűnik a
vakáció. A gimnáziumi éveimben már döbbenettel fogadtam a szeptemberi
tanévkezdést, hisz még csak most csengettek ki az utolsó júniusi óráról!
Az idő múlása sajnos elkerülhetetlen nyomot hagy minden létező dolgon a
világegyetemben. Folyamatosan változik a körülöttünk lévő táj, akár az
évszakok váltakozását nézzük, vagy a természeti erők szüntelen rombolását
tapasztaljuk. Idővel a heroikus örömet okozó új lakás is elkezd megkopni,
repedezetté, itt-ott foltossá válni, a fürdőszoba sarkaiba a leglelkiismeretesebb
takarítás ellenére is beeszi magát a párás levegő, eljár az idő a legcsili-vilibb
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cipőn is. Sajnos a saját testünkön is érzékeljük azt a folyamatot. Úgy kívül a bőrünkön, mint belül a csontjainkban, izmainkban,
szerveink működésében. Az ok, hogy egyre több sejt pusztul el, mint amennyi létrejön, ez vezet valamennyi testfunkció lassú
leépüléséhez. Egy embernek 75 éves korára 30%-al kevesebb sejtje van, mint fiatal felnőtt korában. Szoktuk is mondani: Jé, hogy
összement a Nagyi? A látványosabb dolog a külsőnk megváltozása, mivel bőrünk megereszkedése igen szembetűnő.
A bőr irharétegének kollagén és elasztin tartalma határozza meg a bőr rugalmasságát. A kollagén egy szerkezeti protein, megszilárdító
és összetartó ragasztóanyag, mely bőrünk 75%-át teszi ki. 25 éves kor után lassul a természetes kollagén újratermelés képessége,
szarkaláb, cellulitisz, bőrszárazság kíséri. Az öregedés során a kollagén még merevebbé is válik. Lelassíthatjuk ezt a folyamatot
hidrolizált kollagén tartalmú kozmetikumokkal, melyek speciális enzimtartalmuknál fogva elősegítik annak beépülését.
Az elasztin a rugalmas kötőszöveti rostok fehérjéje, a bőrben 2-5%-ban van jelen. A kor előrehaladtával az elasztinrostok
megvastagszanak, vízfelvevő képességük csökken, petyhüdtség, ráncok keletkeznek.
Tekintsük
mindezen
változásokat
normálisnak
és
elkerülhetetlennek. A megfelelő életvitellel azonban késleltethetjük
kialakulásukat. A cigarettázás drámai nyomokat hagy nemcsak
kültakarónkon, hanem belső életműködéseinket is nagyon károsítja.
Próbáljunk megszabadulni ettől a káros szenvedélytől. Sportoljunk
sokat, mert oxigénnel telítődnek sejtjeink, egy egyszerű futás is
felpörgeti sejtjeink gyártelepeit, a mitokondriumokat. A friss
levegő, gyakori séta, kíméletes napozás felfrissíti bőrünket és
bensőnket. 50 év felett fontos az antioxidánsok/ béta-karotin, Cvitamin stb./ pótlása, mert nagyon lecsökken a szervezet által
előállított mennyiség. Svájci kutatók azt is kimutatták, hogy az
antioxidánsok vérszintje és az emlékezőképesség között szoros
összefüggés
van.
A
gránátalma
is
szabadgyökfogó,
szervinplantáción átesett betegeknek viszont tilos a fogyasztása,
mert a szervkilökődést gátló immunszupresszív gyógyszerek hatását
közömbösíti. A zöldtea, a páfrányfenyő /gingko/ a vérellátás
javításán keresztül lassítja az öregedést.
A fáradtság, belső feszültség, az idegesség vagy éppen lehangoltság
is kiül arcunkra. Tanuljunk meg valamilyen meditációs technikát, amellyel rendet tudunk teremteni gondolataink és érzelmeink
forgatagában. Lássuk reálisan a világot, ne hagyjunk teret kósza, rossz gondolatainknak. Próbáljuk a szeretet, önzetlenség és
megbocsátás képességével élni az életünket.
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó

Méhnyakrák elleni védőoltás az Általános Iskolában
Ismét elérkezett az iskolakezdés, ebben a
tanévben is térítésmentesen igénybe vehető volt
a 2016/2017-es tanévben 7. osztályt kezdő
lányok számára a humán papillomavírus
(továbbiakban: HPV) elleni védőoltás azoknak,
akik ezt igényelték.
A méhnyakrák védőoltással megelőzhető!
Az oltás védelmet nyújt a magas kockázatú
HPV típusok okozta méhnyakrák, méhnyakrákmegelőző állapot és perzisztáló (azaz tartósan
fennálló) fertőzés ellen. Az oltóanyag a HPV
adott típusainak tisztított fehérjéit tartalmazza
(vagyis nem tartalmaz élő vírust), hatékony és
biztonságos. Megelőzésre szolgál, így a már
kialakult betegséget nem gyógyítja.
A megelőzés akkor a leghatásosabb, ha a
leányok 9-15 éves korban részesülnek
védőoltásban.
A hazai oltási programban a leányok
védőoltásához a kétkomponensű, méhnyakrák
elleni CERVARIX oltóanyagot biztosítja az ÁNTSZ. A védettség eléréséhez két, hat hónapos időközzel beadott oltásra van szükség,
amelyet a lányok az iskolában kapnak meg. Az első oltásra 2016. októberében, a másodikra 2017. áprilisában kerül sor.
Ruzsa Adrienn
védőnő
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Mondok egy számot: KILENCVEN!
Kinek mi jut eszébe erről? Van, akinek a sebességkorlátozó tábla és van, akinek valami egészen más,
valami egészen nagy dolog, valami egészen ünnepi, valami egészen megható, valami
elmondhatatlan... 90 év. 90 év, azaz 10 év híján száz, sok idő. Sok élmény, sok tanulás és tapasztalás,
sok munka, sok aggódás, sok féltés, sok szomorúság, de ugyanakkor sok vidámság, sok nevetés, sok
szeretet, sok-sok feledhetetlen boldog pillanat.
Hogy pontosan mit is jelent 90 évesnek lenni, arról kérdezhetnénk Bujdosó Imréné, Juliska nénit,
Csíkos Károlyné Etelka nénit és Sarkadi Dánielné Róza nénit. Juliska néni június 9-én, Etelka néni
július 3-án ünnepelte 90. születésnapját, Róza néni pedig szeptember 8-án töltötte 95. születésnapját.
Ez évben is nagyszerű eseménynek lehettünk részesei, amikor Június 29-én 90 éves születésnapja
alkalmából köszönthettük özv. Bujdosó Imrénét
vagy ahogyan mindenki ismeri Kocsmáros Juliska
nénit. Az otthon lakói között már a reggeli óráktól kezdve nagy volt az izgalom eme
jeles nap alkalmából.10 órát ütött az óra, amikor az összegyűlt lakótársak, vendégek

és rokonok gyűrűjében megérkezett maga az
ünnepelt. Kicsit megilletődve, de annál nagyobb
várakozással tekintett az elkövetkezendő idő
eseményei elé két fia, menyei, unokái társaságában.
Az esemény kezdeteként Dr. Orbán Viktor
Magyarország Miniszterelnökének köszöntő szavait Borbély József tanácsnok,
önkormányzati képviselő tolmácsolta az ünnepeltnek, majd Pallag-Fazekas
Judittól hallhattunk elismerő szavakat, ahol felelevenedtek a Juliska nénivel
közös gyermekkori élményei is Juditnak. Az idősek otthona lakói nevében
Szőkéné Debreczeni Magdolna szólt a születésnaposhoz, aki mindezt
meghatódva, könnyeivel küzdve hallgatta végig virágcsokorral és az
emlékplakettel a kezében.
Ezután az ünneplés percei vették kezdetüket a szép korú tortáján lévő 90-es
számgyertya elfújásával. Mivel ilyenkor kívánni is szokás azt kívántuk, hogy
Bujdosó nénit a 100. születésnapján ilyen jó erőben és egészségben
köszönthessük így együtt mindannyian.
Csíkos Károlyné, Etelka néni július 3-án töltötte be 90. életévét. Sajnos
egészségi állapota megromlott, ezért Orbán Viktor Magyarország
miniszterelnöke által küldött oklevelet lánya, Julianna vette át Nemes János
polgármester Úrtól és Borbély József képviselő Úrtól. Lánya tolmácsolta
Etelka néni felé jókívánságainkat és átadta az oklevelet.
Sarkadi Dánielné, Róza néni szeptember 8-án töltötte 95. születésnapját. Az
Idősek Otthonának képviseletében Ruzsáné Kuczera Andrea köszöntötte őt,
majd az Önkormányzat részéről Nemes János polgármester Úr és PallagFazekas Judit anyakönyvvezető fejezte ki jókívánságait. Családja, szerettei,
gondozói körében meghatódva vette át az emléklapot és a virágcsokrokat.
Róza néni 1921. szeptember 8-án született Kötegyánban, földműves család
első gyermekeként. Öccsével, Ferivel meleg, szerető családban nőttek fel,
ezért szívesen gondol vissza szüleire, gyermekkorára. Kötegyánban járt
iskolába, ahol nyolc osztályt végzett. Az iskola befejezése után az otthoni
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mezőgazdasági munkából vette ki a részét, majd korán férjhez ment. Megszületett első gyermeke, Róza. Házassága azonban csak pár
évig tartott, elváltak. 21 évesen ismét férjhez ment. Férje mellett a szorgalmas és dolgos hétköznapok nagy szeretetben teltek. Két
gyermekük született: Dani és Sára. Gyermekeik felnőttek, férjével ketten maradtak. Férje elvesztését követően magányosan éldegélt,
majd 2016 júliusában úgy döntött, hogy beköltözik az Idősek Otthonába. Az új környezetbe könnyen sikerült beilleszkednie.

Aki ezt a szép kort megéri, a tisztelet érzését váltja ki az embertársaiban. Isten éltesse Juliska nénit, Etelka nénit és Róza nénit!
Kívánjuk, hogy sokáig legyenek még szeretett gyermekeik, unokáik között és közöttünk!

„90 év 10 év van még a 100-ból
Ezzel nyugodtan dicsekedhet bárhol,
Boldogságban, egészségben legyen gazdag,
Mindent megkapjon, amit az élet még adhat,
Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapja,
Kívánunk boldog születésnapot ma!”
Borbély József
önkormányzati képviselő

Pallag-Fazekas Judit
anyakönyvvezető
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Az Asszonykórus 2016-os éve
Bemutatom az éves programunkat:
Kezdeném a Tavaszváró rendezvényünkkel, ami nagyon jól sikerült, mert a társklubokkal
együtt 105-en jöttünk össze. Ehhez a talpalávalót a két kötegyáni ifjú János húzta: Hajdu és
Csikos.
Az év folyamán megmérettük magunkat újra, - ezúttal Békésen - ahol 47 fellépő közül mi
Nívó Díjasak lettünk, melynek nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá.
A nyáron az Elszármazottak Találkozójára készültünk, ahol két műsorszámmal
kedveskedtünk és másnap a Falunapon is felléptünk.
A kötegyáni rendezvénysorozat óta szorgalmasan gyakorolunk az Idősek Napjára és a
Sarkadon tartandó Nemzetközi Dalos Találkozóra. A felkészülést megfűszerezzük a sarkadi
ÁFÉSZ Klub tagjaival, akikkel korábban egy-egy fürdőzést iktattunk be Gyomán, Makón és
Berettyóújfaluban.
2016-ban a meghívásoknak is eleget téve a társ kluboknál vendég fellépők voltunk. Voltunk a
Péter-Pál-napi rendezvényen Sarkadkeresztúron, az ÁFÉSZ 25 éves jubileumán,
Vöröskeresztes Napon Mezőmegyeren. A idén szeretnénk még Őszbúcsúztató rendezvényt
tartani.
Ezeken kívül, minden szerdán délelőtt összejövünk, megbeszéljük a gondunkat-bajunkat és
egy jót tornázunk, majd az összejövetelt mindig nótázással fejezzük be.
Minden kedves olvasónak kívánunk jó egészséget és még hosszú őszi meleg napokat!

Nagy Józsefné és az Asszonykórus

Kirándulás Szanazugba
A Kötegyáni Idősek Klubja ez év július 28-án kirándulást szervezett Gyulára. A kis csapatunk reggel fél nyolckor indult Kötegyánból a
helyi buszjárattal. Az idő csodálatos volt, száz ágra sütött a nap, ennél szebb időt nem is kívánhattunk volna magunknak. Egy röpke
utazás után megérkeztünk Gyulára az Almássy-kastély elé ahol Kossuth utcai Kisvonat megállóban a Várkertbe vezető kőhíd előtt már
várt bennünket a helyi Kisvasút. A vonatozás közel fél óráig tartott, amely átvezetett bennünket Gyula belvárosán át, majd Doboz felé
vettük az utunkat.

A végállomásunk a Békés-megyében jól ismert kirándulóhely, Szanazug volt. A programunk következő része egy hajókirándulás a
vadregényes Fekete-Körösön. Csodálatos háromnegyed órát töltöttünk a vízen. Utunkat vízi madarak, fák, halak kísérték.
Szanazug a Fekete-Körös és a Fehér-Körös találkozásánál terül el, amely strandolásra is alkalmas pihenőhely, a vízpart sekély és
homokos, ezen kívül itt vízisportolni is lehet. Aki szereti a vadvizeket, kedveli a horgászatot, vízisportot és az aktív időtöltést, itt
biztosan talál kedvére valót. Található itt étterem, kemping és bungalló is. Érdemes a Gyula városába látogató vendégeknek egy szép
napot itt eltölteni.
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A hajókázás után az árnyékba leültünk egy nagy fa tövébe található padhoz, ahol mindenki kényelmesen elhelyezkedhetett, és kötetlen
szabadidő eltöltésére volt lehetőség. Ki-ki eldönthette, hogy sétál, fürdőzik, esetleg étterembe megy. Kora délután indult a Kisvonat
vissza Gyulára, ahol még a hazaindulás előtt egy finom fagyit ettünk. Utunk során egy szép, tartalmas napot töltöttünk el egymással és
megbeszéltük, hogy nemsokára ismét elmegyünk kirándulni. A Szarvasi Arborétumra gondoltunk, ami ugyancsak nincs messze, és
felejthetetlen látványt nyújt az őszi napsütésben.
Ruzsáné Kuczera Andrea

A Kötegyáni Általános Iskola jelene és jövője
Kedves Kötegyániak!
Ki emlékszik még arra, amikor a Kötegyáni Általános Iskola évnyitóján 200-250 fős gyereksereg sorakozott fel és a 8. osztályból 25-30
fő ballagott el és tanult tovább? Sajnos egyre kevesebben. Ezek a szép emlékek egyre távolabbinak tűnnek. A demográfiai mutatók és a
statisztikai adatok alapján a prognózis nem túl kedvező, a gyereklétszám az iskolákban egyre csökken. Ez sajnos országos jelenség. Az
iskola a kistelepülések fő mozgatóereje, léte kiemelt jelentőségű, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy működjön. Hosszú
évek óta a kötegyáni iskolában kimutathatóan és mérhetően kiváló a pedagógiai színvonal és egy közelmúltban történt beruházásnak
köszönhetően egy olyan technikai háttérrel is rendelkezik, mellyel az ország más régióiban található iskoláival is felveszi a versenyt.
Fontos feltenni tehát a kérdést: mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a csökkenő tendencia megváltozzon és az általános iskolánk léte
garantált legyen?
Kötegyán Község Képviselő-testülete és Nemes János polgármester kezdeményezésére a Kötegyáni Általános Iskola jelene és jövője
témában 2016. május 11-én köznevelési fórum került megszervezésre a kistérség vezetőinek, nevelési vezetőinek, pedagógusainak és a
társszervek képviselőinek részvételével, melynek célja az együttgondolkodás és megoldási lehetőségek kutatása volt.
Szokai Dánielné, a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni tagintézményének vezetője elmondta, hogy a Kötegyáni Általános Iskolában
1962-ben még 324 diák tanult, a 2015/2016. tanévet a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni tagintézményében már csak 89 tanuló (ebből
71 fő kötegyáni, 3 fő méhkeréki, 5 fő újszalontai, 10 fő sarkadi) zárta. A község születési adatait tekintve sajnos már a közeljövőre
vonatkozóan elmondható, hogy csak a kötegyáni gyermekekkel számolva a 80 fős iskolai összlétszám nem lesz tartható.
Tóth Edit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Sarkadi tankerületének igazgatója közölte, hogy a Sarkadi tankerület
Békés megye legnehezebb helyzetben levő tankerülete szociális és gazdasági tekintetben. Gyermeklétszám csökkenéssel és a családok
elvándorlásával küzd, tehát összetett a probléma. A kormány az iskolai osztályok indításához létszám tekintetében egységes alsó
küszöbszámot határozott meg.
Pappné Szabó Erzsébet, a Sarkadi Általános Iskola intézményvezetője azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a tanulói létszám
csökkenése mellett a másik probléma, hogy 4-5 éven belül a pedagóguskar 40 %-a nyugdíjas lesz. Ezek a képzett, tapasztalt
pedagógusok olyan speciális tudásra tettek szert az évek alatt, melyet pótolni nagyon nehéz. Nehéz így vonzó alternatívát kínálni a
szülőknek, gyerekeknek.
A köznevelés egyik fontos célja, hogy csökkentse a lemorzsolódást - mondta Marton József, Békés Megyei Kormányhivatal oktatási
ügyekért felelős referense. A hátrányos helyzetű térségek - mint Békés megye - tekintetében az előírt létszám korlátot lejjebb kellene
vinni. A gyerekek erősen differenciált környezetből, más-más előélettel, különböző adottságokkal jönnek, nagyobb egyedi odafigyelést
igényelnek a pedagógusoktól, mely egy kisebb létszámú osztályban sokkal inkább biztosítható. Ezeket az erősségeket kell hangsúlyoznia
a Kötegyáni tagintézménynek.
Nemes János polgármester Úr meglátása szerint ez egy egész országot érintő, társadalmi alapokon nyugvó probléma. Sarkad és
környékéről sok gyermek megy át Gyulára tanulni. Erre megoldás lehetne, ha a gyerekeket valamilyen módon a Sarkadi járáshoz lehetne
kötni és nem lehetne kiengedni a tankerületből, hiszen ha ez a gyereklétszám elosztásra kerülne a tankerület iskoláiban, nem állna fenn a
létszámprobléma. Azonban ennek gátat szab a szabad iskolaválasztás joga. A Kötegyáni Iskolában a pedagógiai színvonal számokban
mérhetően kiváló, a technikai felszereltség is nagyon jó.
Szőke János képviselő Úr úgy látja, hogy az iskola lététől függ hosszú távon a falu léte is, hiszen ha az értelmiség elszivárog a
településről, az halálra lesz ítélve. Amikor Endrédi Károly volt a Kötegyáni Általános Iskola igazgatója az 1960-as években, 3 település
pályázott az emeletes iskola építésére. Ilku Pál, művelődésügyi miniszter úgy döntött, hogy a pályázatok elbírálásánál nagy szerepe lesz,
hogy milyen a szakmai pedagógiai színvonal. Kötegyánban volt a legkiemelkedőbb a pedagógus gárda, ezzel nyerte el Kötegyán a
pályázatot. Ez a színvonal, azóta is tartja magát.
Korábban ebben a térségben virágzott a mezőgazdaságra épülő élelmiszeripar, ami mára eltűnt. Ez hozzájárult ahhoz, hogy
elvándoroltak a faluból az emberek. Ezen folyamatokat nem lehet figyelmen kívűl hagyni, amikor ez a téma tárgyalásra kerül. Ha újra
beindításra kerülhetne az ipar (konzervipar, paradicsomfeldolgozó, húsipar, állattartás, stb.), lenne munkalehetőség, lehetne ösztönözni a
fiatalokat a helyben maradásra.
Adminisztratív eszközökkel, törvényalkotói szinten az iskolai alsó létszámkorlátot pedig a nehéz helyzetben levő térségekben, lejjebb
kellene vinni, hogy az ilyen kisebb falvak életben maradhassanak.
Tímár József, a Polgárőrség elnöke megállapítja, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztese Békés megye, hiszen az ipar leépítése miatt
munkahelyeket vesztett, ezzel elvesztette azt is, hogy a fiataloknak helyben maradáshoz alternatívát kínáljon. Bizonytalan helyzetre
felelősségteljesen nem lehet gyermeket vállalni.
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Régen is Sarkadról azok a gyerekek mentek át tanulni Gyulára, akiknek a szülei Gyulán dolgoztak. Hiszen reggel viszik a gyerekeket
magukkal, munka után pedig hozzák őket haza.
Elöregednek a térség települései. El kell menni a Tiszáig, ott már van élet, van ipar és nem segédmunkából élnek a családok.
Szokai Dániel jegyző Úr megjegyezte, hogy a közoktatás rendszere átalakítás alatt van. Egy kérdésre szeretne választ kapni: a Kötegyáni
tagintézmény 2016. szeptemberétől 8 osztállyal indul?
Összességében elmondható tehát, hogy összetett problémával állunk szemben, melyek most felvetésre kerültek. E gondolatébresztő
fórum mindenkiben elindított valamit. A megoldás kulcsa még nincs a kezünkben, ezért ezt az együttgondolkodást még folytatni fogjuk.
Pallag-Fazekas Judit
anyakönyvvezető

Tanévnyitó a kötegyáni iskolában
Szeptember elsején a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében 81 diák kezdte el a 2016/2017. tanévet. A tanévnyitó
ünnepségen az iskola pedagógusai – Fazekas Ildikó, Pallag Józsefné, Kozmáné Netye Marianna, Szűcsné Nagy Anikó, Pallag Mária,
Szőke Erika, Nagy Imréné, Baranyi Adrienne, Fazekas Anikó és Halmai Lóránt – kedves, bíztató szavakkal köszöntötték tanulóinkat és
szüleiket.

Ruggiero Mária első osztályos kisdiák szavalata után Molnár Imréné óvodavezető a tanulóknak és pedagógusoknak szóló jókívánságait
fogalmazta meg, majd a tagintézmény vezetője ismertette a nyári időszak legfontosabb eseményeit és az új tanév feladatait. Kiemelte,
hogy a tisztasági meszelés után esztétikus iskolai környezet fogadja a nebulókat. A tankönyvek hiánytalanul megérkeztek. Kötegyán
Község Képviselő- testülete az idei tanévben is átvállalta az ingyenes tankönyvekre nem jogosult szülők helyett a tankönyvek árának
kifizetését, ezért a diákok nevében köszönetét fejezte ki a Képviselő-testületnek és Nemes János polgármester úrnak.
Nagy örömünkre fenntartónk - az iskolagyümölcs és az iskolatej programok keretein belül - idén is minden nap biztosítja a gyümölcsöt,
zöldségféléket, gyümölcslevet és az iskolatejet, joghurtot, sajtot gyermekeinknek.
Az órarendek elkészültek. Egész napos iskolaként - mindegyik napon 16 óráig - változatos elfoglaltságot biztosítunk diákjainknak.
Oktatási feladataink mellett továbbra is igyekszünk nagy hangsúlyt fordítani gyermekeink nevelésére. Megemlékezünk majd a jeles
napokról és nemzeti ünnepeinkről, rendszeresen meglátogatjuk az Idősek Otthona lakóit és az óvodásokat, részt veszünk a települési
rendezvényeken, izgalmas versenyeket, érdekes vetélkedőket szervünk.
Hagyományainkhoz hűen, idén is számos tanórán kívüli rendezvényre várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket, legelőször a szeptember
végén megrendezésre kerülő Mesebeli 7 próba programra.
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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Recept Club
Tárkonyos csirkeragu leves
Hozzávalók:
- 1 csirkeaprólék májjal együtt,
- 25 dkg vegyes leveszöldség,
- 10 dkg gomba, 1 cikk kelkáposzta,
- 1 teáskanál friss vagy szárított morzsolt
tárkony levél,
- 1 dl tejföl,
- 1 púpozott teáskanál liszt,
- törött fekete bors,
- ízlés szerint só,
- citromlé,
- csipetnyi cukor
csirkeaprólékot feldarabolom apróra és másfél liter sós
vízbe felteszem főni.
A zöldségeket vékony hasábokra vágom. A gombát
felszeletelem, ha a csirke megfőtt, hozzáadom a
zöldségféléket és a borsot.
A tejfölt simára keverem a liszttel, hozzáadom a
citromlevet és a tárkonyt, majd a készre főzött, forrásban lévő levest behabarom vele.
Jól kiforralom és pici cukorral ízesítem.

Szőlős krémes
Hozzávalók:
- 6 db tojás,
- 6 evőkanál cukor,
- 6 evőkanál liszt
vanília krémhez:
- 6 db tojás,
- 115 gr liszt,
- 225 gr cukor,
- 7,5 dl tej,
- 1 csomag vaníliás cukor,
- citromhéj
Tojásból, lisztből és a cukorból piskótát sütünk!
A tejet felforraljuk a vaníliával és körömnyi
citromhéjjal.
A tojás sárgákat habosra keverjük a cukorral és
a liszttel, apránként felengedjük a tejjel.
A citrom héját kidobjuk!
Állandóan kevergetve, lassú tűzön besűrítjük,
majd kihűtjük.
Időnként megkeverjük, hogy a teteje ne bőrösödjön be.
Közben a tojásfehérjéket kemény habbá verjük, óvatosan belekeverjük a krémbe.
A szőlőt megmosom, a szemeket kettévágom és a vágott felével a piskótára helyezem, rásimítom a krémet, a piskóta szélét levágom és
rámorzsolom a krémre.
Pár óráig hűtőben tartom, utána felkockázva kínálom.
Jó étvágyat kívánok!
Szeretettel: Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtáros

- 19 -

„AZ EGÉSZSÉGES TEST A LÉLEK EGYENSÚLYA”

httphu.stockfresh.comimage173164paper-family-on-hand

MEGHÍVÓ
TISZTELT LAKOSOK!

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET 2016. OKTÓBER 06-ÁN
15.00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ ELŐADÁSUNKRA.
AZ ELŐADÁS TÉMÁJA: ŐSZINTÉN A VÉDŐOLTÁSOKRÓL

HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
5725 KÖTEGYÁN, KOSSUTH UTCA 50.
ELŐADÓ: RUZSA ADRIENN
VÉDŐNŐ

Bővebb információ: www.szakrendelo-sarkad.hu/efi
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Mozduljunk Együtt a Nemzeti Összetartozás Napján
Már-már hagyománnyá nőtte ki magát a Nemzeti Összetartozás Napján megrendezésre került Mozduljunk Együtt a Nemzeti
Összetartozás Napján címet viselő egész napos rendezvény, melyet az idei évben még színesebbé tette a rendezvényt az a Kötegyánból
elszármazott Csíkos Dániel, aki nem mellesleg Békés megye futónagykövete.

A délelőtt 9 órakor kezdődő futást - mely a megszokott útvonalon zajlott, számos helyszínen, több féle sportolási lehetőség követett. A
részvételi szándék abban is megmutatkozott, hogy a falu ifjaitól egészen a szép korú nyugdíjasokig többen részt vettek.
A sportolás mellett az egészséges életmódra nevelés is teret kapott: úgy mint táplálkozási tanácsadás, valamint ingyenes szűrő vizsgálat.
A nap végén minden résztvevő kellemesen elfáradt és nagyszerű érzés volt, ha még csak egy napig is, de együtt mozdult a falu aprajanagyja.
Borbély József
önkormányzati képviselő
közművelődési tanácsnok
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Kövessen bennünket a facebook-on
Kötegyán Község Önkormányzata
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