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25 éves a Kötegyáni Polgárőrség
Impozáns környezet, - a Tarján Puszta Vendégházban fogadta a Polgárőrség Kötegyán Egyesület - a 25. éves jubileumi rendezvényére
kilátogató vendégeket, polgárőröket és a családtagjait.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Dr. Túrós András OPSZ elnöke, Gyarmati Sándor
BMPSZ elnöke, Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok. r. főtanácsos Békés Megye Rendőrfőkapitánya, Dr. Kis Péter r. ezredes r.
főtanácsos bűnügyi rendőrfőkapitány – helyettes, Berczi László r. alezredes rendőrségi főtanácsos, BMRFK Humánigazgatási szolgálat,
Auer György r. alezredes, r. főtanácsos, a Sarkadi Rendőrkapitányság vezetője, Stír Mihály r. alezredes Kötegyáni Határrendészeti
Kirendeltség vezetője, Zsarnai Imre ny. hör. alezredes, Csóka Károly tű. ezredes Békés Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Sztancs
József tű. alezredes Sarkadi Katasztrófavédelmi Őrs
őrsparancsnoka, Nemes János Kötegyán polgármestere,
Hajdu János Kötegyán alpolgármestere, Szokai Dániel
Kötegyán jegyzője, Szokai Dánielné Sarkadi Általános
Iskola Kötegyáni Tagintézmény vezetője, Dr. Hajdu Mihály
vállalkozó, Pallag Mária Kötegyáni Baráti Kör elnöke,
Tyukodi László református lelkész és a szomszédos
települések polgárőr egyesületeinek képviselői.
Tímár József Polgárőrség Kötegyán Egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Röviden ismertette az elmúlt
25 év eredményeit, de nem rejtett véka alá a negatívumokat
sem.
- Mielőtt idejöttem, tájékozódtam az interneten Kötegyán
felől – kezdte ünnepi beszédét Dr. Túrós András az OPSZ
elnöke. Kötegyán lakossága kb. 1500 fő és ebből l56 fő
polgárőr, több mint 10 %. Az országos átlag 0,6 %, ehhez
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csak gratulálni lehet. Egy nagyon jól működő polgárőr egyesület dolgozik Kötegyánban. Elismerő szavakkal méltatta az egyesület
eredményeit és sikereit. Az eredményeket nem szabad eltitkolni, beszélni kell róla megyei és országos szinten is.
- Mint az OPSZ elnöke – a BMPSZ elnökének javaslatára – a Kötegyáni Polgárőrségnek a 25. évforduló alkalmából, a "POLGÁRŐR
ÉRDEMKERESZT
Arany
fokozatát"
adományozom.
Ilyen
kitüntetésben
Magyarországon 10 polgárőr egyesület részesült.
Magyarországon
ma
egy
nagyon
jó
kiegyensúlyozott közbiztonság van, melyhez a
Rendőrség mellett Önök, mint Polgárőrök
jelentősen hozzájárultak. Erre büszke lehet a
Kötegyáni, - és a Békés megye valamennyi
polgárőre.
Sok sikert az elkövetkező időkre és jó szórakozást a
mai rendezvényen, – fejezte be beszédét dr. Túrós
András.
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő szívből
gratulált a polgárőr egyesületnek az elmúlt 25 év
alatt végzett munkához, elért eredményekhez,

melyet a település és az ország
biztonsága érdekében végeztek.
Kérte a polgárőröket, hogy
továbbra is ilyen hatékonyan
szolgálják a település lakosainak
biztonságát.
Hajdu János – alapító elnök –
nosztalgia szinten emlékezett
vissza
a
polgárőrség
megalapítására. Gratulált Tímár
József jelenlegi elnöknek az elért
sikerekhez. Köszönet és dicséret
illeti meg minden polgárőr
feleségét, hogy elviselték és
elviselik a családtól távol,
szolgálatban
töltött
órákat,
napokat.
Dr.
Polyák
Zsolt
r.
dandártábornok, r. főtanácsos
Békés Megye Rendőrfőkapitánya
elmondta, hogy mindig örömmel
látogat olyan közösségbe, ahol a
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biztonságot tűzték a zászlójukra és a Rendőrséggel ezért közösen küzdenek. Békés megye és Kötegyán közbiztonsága jóval az országos
átlag felett van. Önmagában Rendőrség ezt nem tudja biztosítani, ehhez kellenek a Polgárőrök is. Megköszönte az elmúlt 25 év
munkáját, melyet a Rendőrség partnereként végeztek a közbiztonság érdekében. További munkájukhoz nagyon sok sikert és jó
egészséget kívánt. Köszöntötte, és méltatta a polgárőr egyesületet Nemes János Kötegyán község polgármestere, Szokai Dánielné
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény vezetője, Csóka Károly a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Pallag Mária
Kötegyáni Baráti Kör elnöke majd Tyukodi László
református lelkész megáldotta a polgárőrséget.
Elismerések átadása következett, mely előtt
Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke köszöntötte a 25.

éves Polgárőr Kötegyán Egyesületet, további munkájukhoz sok sikert kívánt.
Ajándékcsomagot adott át két polgárőrnek: Csíkosné Barta Beáta és Berndt
Mihály részére.
Dr. Túrós András az OPSZ elnöke "Elnöki Dicséretben" részesítette ifj.
Tímár Józsefet.
Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, r. főtanácsos Békés Megye Rendőrfőkapitánya Díszoklevelet adományozott a Kötegyáni
Polgárőrségnek, valamint 3 fő polgárőr oklevelet és emléktárgyat vehetett át Bujdosó Mihályné, Hajdu Károly és Fazekas István
személyében.
Polgárőrség Kötegyán Egyesület ajándék csomagját 15 fő vehette át.
Az ünnepség hivatalos része után szórakoztató programok várták a
polgárőröket, családtagjaikat és meghívott vendégeiket. Volt tűzoltó,
rendőrségi és lovas bemutató, lövészet, sétakocsikázás, modell
bemutató, „Bike Safe" kerékpár regisztráció. Közös ebéd elfogyasztása
után kötetlen szórakozás következett. A rendezvényen a regisztrációs
adatai alapján 378 fő vett részt.
A rendezvény színvonalas, eredményes lebonyolításához a helyszínt
ingyenesen biztosította a Tarján puszta Vendégház és
Rendezvényterem, Hajdu Erzsébet, Hajdu János, Dr. Hajdu Mihály, Dr.
Hajdú-Szűcs Mária Kornélia, Hajdú-Szűcs Norbert által.
A BMPSZ elnökségének, Tyukodi László református lelkésznek,
Kötegyáni Baráti Körnek, Nagy Sándor és Molnár Gergely
vállalkozóknak, Ungváriné Hajdu Erzsébetnek, Kötegyán Község
Önkormányzatának, Sarkadkeresztúr és Okány Községek Önkormányzatának, Avram Iancu (Keményfok) és Ant településeinek, a
Sarkadi Polgárőrségnek és a Sarkadi
Városgazdálkodási
Irodának
köszönjük
támogatásaikat.
Külön köszönet a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, a Sarkadi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, a Veres Ferenc Polgárőrségnek
és a Méhkeréki és Sarkadi Lovas Tagozatnak,
Plank László hajó modellezőnek, a Kötegyáni
Asszonykórusnak és a Vésztői citerazenekar
tagjainak a látványos és színvonalas
műsoraikért.
Kicsiknek és nagyoknak lehetőséget biztosított
a
Békés
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya a Toborzó és a
Kötegyáni HRK munkatársai munkájának
megismeréséhez.
Timárné Pallag Judit
polgárőr
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A Jaminai Természetjárók Baráti Körének látogatása
Kötegyánban
Ez év június 14-én immáron harmadik alkalommal látogatták
meg kis falunkat a Jaminai Természetjárók Baráti Körének
tagjai, Zsibrita Mária vezetésével. A 25-30 főből álló csoport
9.30 órára érkezett meg a vasútállomásra. Mivel
természetjárók, így gyalogosan indultak Kötegyán bejárására.
Első útjuk az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtárhoz
vezetett, ahol egy kis frissítő elfogyasztásával próbáltak
regenerálódni. A rövid pihenőt követően kezdetét vette a napi
programok sora. Az első megálló a katolikus kápolna volt, ahol
Karsai Károly diakónus fogadott bennünket. Itt számos
érdekességet tudhattunk meg magáról az épületről. Így például,
hogy tervezője a kötegyáni illetőségű Szabó János és az
építmény a dél-koreai hívek adakozásából valósult meg.
Utunkat tovább folytatva, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesülethez

érkeztünk. Itt Pallag Mária elnök asszony
kalauzolt bennünket. Tőle az egyesület
megalakulásáról, tevékenységi köréről, távlati
terveiről tudhattunk meg bővebb információt,
valamint megtekintettük az egyesület épületét.
Már delet ütött az óra, amikor visszaindultunk
a Művházhoz, hogy a konyhai dolgozók által
elkészített finom ebédet elfogyasszuk. A
délutáni
program
az
ÖKO-park
feltérképezésével telt. Itt az idegenvezetőnk
Szőke Sándor szobrász-restaurátor, tőle a park
létrejöttével
kapcsolatos
tudnivalókat
hallgathattuk
meg.
Visszaindulva
a
faluközpontba már várt bennünket a helyi
Önkéntes Tűzoltóság kisbusza, hogy a
kellőképpen elfáradt vendégeinket kiszállítsa a
helyi Vasútállomásra. Búcsúzáskor mind a
természetjárók, mind pedig a helyi nyugdíjas
klub tagjai ígéretet tettek arra, hogy egymás
rendezvényeire meghívják a társklub tagjait,
ezzel is szorosabbá fűzve a két egyesület
közötti kapcsolatot.
Borbély József
önkormányzati képviselő
közművelődési tanácsnok
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Mozduljunk Együtt a Nemzeti Összetartozás Napján
2017-ben is, mára már hagyománnyá nőtte ki magát a „Mozduljunk Együtt a Nemzeti Összetartozás Napján” címet viselő, egész napos

rendezvény, amelyek sorában az idei, immár a negyedik alkalom volt. Az idei évben is, még színesebbé tette az a Kötegyánból
elszármazott Csíkos Dániel, aki nem mellesleg Békés megye futónagykövete. A napot az általános iskolások által a pályára felrajzolt,

majd pedig élő láncban megelevenített Nagy Magyarország
látványképe vezette fel. Ezt követően az ünnepi megnyitóbeszéd
következett. A bemelegítés Szőke Erika tanárnő vezetésével, Tímár József által a sportnap ideje alatt szolgáltatott zeneszámokkal
folytatódott.
A programok sora délelőtt 9 órakor futással vette kezdetét, mely a megszokott útvonalon zajlott. A futásból visszatérve frissítő várta a
résztvevőket, amit a Kötegyáni Konyha dolgozói készítettek el. A nap folytatásában Kelemen Mária vezetésével mozoghattak az
érdeklődők kézilabdapálya szomszédságában található füves
részen. Az önkéntes tűzoltók által szervezett csapatversenyen is
részt vehetett a nagyérdemű. Az Ungvári Mihály Művelődési
Ház és Könyvtár adott otthont számos sportág kedvelőinek. Így
például az asztalitenisz, darts, lengőteke, valamint a bent
végezhető elfoglaltságoknak, úgymint kártya és kőrömi. A
részvételi szándék abban is megmutatkozott, hogy a falu ifjaitól
egészen a szép korú nyugdíjasokig többen részt vettek ezen a
napon.
A sportolás mellet az egészséges életmódra nevelés is teret
kapott, úgymint táplálkozási tanácsadás, valamint ingyenes
szűrő vizsgálat.
A nap végén minden résztvevő kellemesen elfáradt és
nagyszerű érzés volt - ha még csak egy napig is - hogy együtt
mozdult a falu apraja-nagyja.
Borbély József
önkormányzati képviselő
közművelődési tanácsnok
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Az Asszonykórus büszkesége
A 2017-es év tele volt rendezvények sorozatával. Ahol tudtunk megjelentünk és
felléptünk. Igyekeztünk elmenni mindenhova, mert így várhatunk mi is vendégeket.
Az előző cikkemben említettem, hogy tovább jutottunk a Ki-Mit-Tud
középdöntőjébe, ahová nagy szervezés árán értünk el.
Köszönjük Borbély József képviselő úrnak a teljes körű szervezést és a szponzorok
megkeresését. Továbbá köszönjük a Kötegyán Község Önkormányzata képviselőtestületének, Jova Tibornak Újszalonta polgármesterének és a Kötegyáni
Vadásztársaságnak.
Nem is voltunk hálátlanok, ugyanis hetven kórus közül tovább jutottunk a döntőbe,
amit Kiss Ferenc citerásunknak külön is nagyon köszönünk.

Ami örömöt jelentett számunkra az egyben
újabb gondot is okozott, ugyanis az anyagi
helyzetünk
nem
változott.
Az
idő
előrehaladtával egyre kilátástalanabb volt a
helyzetünk. Újrakezdtük a szervezést, amit
Hajdu János, Szőke Imre, Nagy István és
felesége Julika mint vállalkozók, valamint
Tyukodi László lelkipásztor felajánlásai és az
általunk kiegészített anyagiakkal együtt
lehetővé tették, hogy eljussunk a döntőbe. A
fináléban az Kötegyáni Asszonykórus nevét
mondták ki elsőnek, maximális pontszámmal.
Ez arany minősítést jelentett nekünk. Nagyon
büszkék vagyunk, az általunk
elért
eredményre, mivel ez előtt sokan nem is tudták, hogy hol található Kötegyán. Az eredményünknek köszönhetően Kötegyán helyét meg
tudtuk mutatni a Tímár József és családja által, külön erre a célra elkészített táblán, amit ez úton is köszönünk!
Kívánunk nagyon szép őszi napokat és jó egészséget minden kötegyáni olvasónak!
Nagy Józsefné a Kötegyáni Asszonykórus vezetője

Alapítványi hírek
A Hajduné Beregszászi Éva Alapítvány már a
bemutatkozó levelében leírta, hogy az egyik fő
célkitűzése, településünk - Kötegyán - közterületeinek
szépítése, virágosabbá tétele.
Ezért szolgál nagy örömünkre, hogy sikerült
megvalósítani ezt az elképzelésünket.
2017 tavaszán buszmegállókba, a Főtérre, a
Községháza elé 8 db. virágtornyot helyeztünk ki,
amelyeket a sarkadi Árvai Virágkertészetből
vásároltunk.
Egynyári virágokat vettünk a főtéri kő virágtartókba,
amelyeket a Kötegyáni Idősek Klubjának tagjai ültettek
el.
Természetesen a rendszeres napi öntözés, gondozás
nélkül, amit az Önkormányzat munkatársai végeztek el,
már régen kiszáradtak volna ezek a növények. A
gondoskodásnak köszönhetően a virágok szépen
díszlenek.
Köszönet a Kötegyániaknak és a kedves átutazóknak az elismerő kedves szavakért, amelyek
az alapítvány virágaival kapcsolatban érkeztek.
Reméljük, hogy a virágoszlopok és a színes virágládák látványa, illata, színei szebbé tették és teszik napjaikat.
Hajduné Beregszászi Éva Alapítvány
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Lakossági tájékoztató a hulladékgazdálkodásról szóló helyi
rendeletről
Tájékoztatjuk a kötegyáni lakosokat, hogy a 2017. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésen Kötegyán Község Önkormányzata
megalkotta 7/2017. (IX.27.) számú önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról, mely 2017. október 1-én
lépett hatályba. A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a www.njt.hu oldalon az Önkormányzati Rendeletek menüpont alatt.
Kötegyán Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati
Társulás) elnevezéssel. Az önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörnek a
DAREH Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról, amely döntése 2017. március 1. napjától hatályos.
A DAREH Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit gazdasági
társasággal, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban:
Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók
bevonásával – látja el.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) kiterjed:
a) a vegyes hulladék, a zöldhulladék, az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fém- és üveghulladék házhoz menő járattal történő
rendszeres begyűjtésére, elszállítására és kezelésére;
b) közterületen elhelyezett hulladék egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtésére, elszállítására és kezelésére;
c)a hulladék ártalmatlanításra vagy hasznosításra történő átadására.
A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja:
A településen keletkezett mindennemű hulladék kijelölt átvevő helye a Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Központ. A hulladék
gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
a) vegyes hulladék esetében heti egyszeri alkalom,
b) zöldhulladék esetében évi 12 alkalom, melyből január hónapban 2 alkalom,
c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, műanyag, fém csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom,
d) üveghulladék esetében évi hat alkalom.
A hulladékról szóló törvény 32/A. § (1) bekezdésének i) és j) pontjai alapján az állam beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a
közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
valamint kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. Az állam a fenti feladatok ellátására koordináló szervezetet hoz
létre, amely az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Koordináló szerv.) A fentiek alapján 2016. április 1. napjától kezdődően a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőségkezelés nem a Közszolgáltató, hanem a Koordináló szerv feladata.
A közszolgáltatás igénybevétele:
Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzet
- Vegyes-, zöld-, papír-műanyag-fém-, üveghulladék esetében alkalmazott gyűjtőedényzet:
a) 120 literes űrtartalmú;
b) 1100 literes űrtartalmú.
- Vegyes és zöldhulladék esetében, Közszolgáltató által biztosított műanyag zsák.
Az ingatlanhasználó a vegyes és zöldhulladék gyűjtésére, elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített
gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
A Közszolgáltató vegyes és zöldhulladék esetében köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének
megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére rendelkezésére
bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül. Vegyes és zöldhulladék zsákos gyűjtése esetén Közszolgáltató az
ügyfélszolgálatán köteles az ingatlanhasználó kérésére, azzal egyidőben, egy hónapra
elegendő műanyag zsákot ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani.
Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a
gyűjtőedényzetet használatba adja. A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga Közszolgáltatót illeti meg. A gyűjtőedényzet
rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai
szerint felel.
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Ha az ingatlanhasználó az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó
egyidejű írásbeli értesítése mellett – jogosult az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, hulladékmennyiségnek
megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezni és ennek megfelelő díj számlázásáról gondoskodni.
A Közszolgáltató vegyes és zöldhulladék esetében jogosult az igényelt gyűjtőedényzet méreténél nagyobb űrtartalmú edényzetet
ingatlanhasználó számára rendelkezésére bocsátani, azonban Közszolgáltató a közszolgáltatási díjat az igényelt gyűjtőedényzet
űrtartalma és az ürítési gyakoriság alapján köteles meghatározni. Ez esetben Közszolgáltató a nagyobb űrtartalmú gyűjtőedényzetet az
igényelt gyűjtőedényzet méretének megfelelő felirattal rendelkező matricával látja el.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei:
Az ingatlanhasználó - a hulladékról szóló törvényben foglaltak betartása mellett - köteles
a) a közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal és feltételek szerint igénybe venni.
b) a vegyes hulladékot elkülönítve a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjteni, tárolni, és azt a
Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadni.
c) a papír-, műanyag-, fém-, üveghulladékot és a zöldhulladékot elkülönítve gyűjteni, tárolni.
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.
e) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
f) a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha az ingatlan használójának változása vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
g) gondoskodni a hulladékgyűjtő edényzetek rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
valamint környezetük tisztán tartásáról.
Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon
rendszeresen tartózkodó személyek számát- és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett
gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt.
A települési hulladék elhelyezése, gyűjtése:
Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket, illetve az általa elkülönítetten gyűjtött zsákos műanyag és fém csomagolási
hulladékot, kötegelt/dobozolt papírhulladékot a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, az ingatlan
előtti közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyűjtőedényt, illetve az általa elkülönítetten gyűjtött zsákos műanyag és fém csomagolási hulladékot, kötegelt/dobozolt
papírhulladékot legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, és onnan a gyűjtőedényt szállítási
napon 18 óráig el kell távolítani, kivéve az engedélyezett tartós elhelyezést.
Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató gépjárműve az ingatlan előtt megálljon, ott a
települési szilárd hulladék átvétele a Közszolgáltató által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. Az ingatlanhasználó a
gyűjtőedényben az edény típusának megfelelő hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az zárható legyen, a gyűjtőedény
mozgatásakor és ürítésekor hulladék ne szóródjon.
Vegyes hulladék gyűjtésére, valamint zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el
a) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fém- és üveghulladék;
b) építési és bontási hulladék;
c) állati tetem;
d) elektromos, elektronikai hulladék;
e) települési hulladéknak nem minősülő hulladék;
f) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;
g) veszélyes hulladék;
h) egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
Vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el zöldhulladék, valamint zöldhulladék gyűjtésére szolgáló
edényben nem helyezhető el vegyes hulladék.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
a) az nem az arra kijelölt gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;
b) a kihelyezett gyűjtőedényben olyan hulladék, anyag kerülnek elhelyezésre, ami a fentiekben tiltásra került
c) az edényzetben a hulladék összetömörödött, befagyott, vagy a hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényzetet üríteni nem
lehet.
A fentiekben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és
okáról.
Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedényzet tárolási helyéről az ürítés helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót
kívánja igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek külön megállapodást kötnek.
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Tilos a gyűjtőedényt úgy kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat akadályozza, vagy az baleset vagy károkozás veszélyét
idézze elő. Tilos továbbá a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló
gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.
A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által rendeltetésszerűen használt gyűjtőedényzetek szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A gyűjtőedényzet
rendeltetéstől eltérő használata, eltulajdonítása vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni,
aki az edényzetet átvette.
Lomtalanításra vonatkozó rendelkezések:
A Közszolgáltató legalább évente 2 alkalommal köteles a lomhulladék elszállítását biztosítani. A Közszolgáltató a lomtalanítási akció
pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és hirdetmény útján tájékoztatja.
- A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre,
amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
- Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
- A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki vegyes hulladék; zöldhulladék; elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, műanyag,
fém és üveg csomagolási hulladék; építési és bontási hulladék; gumiabroncs hulladék; gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem
használható jármű; az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; veszélyes hulladék; elektronikai
hulladék.
A Közszolgáltató évente egyszer, előzetes időpont egyeztetés alapján köteles az ingatlanhasználók részére biztosítani a lomhulladék
közvetlen, házhoz menő átvételét.
Közszolgáltatási díj:
A közszolgáltatási díj természetes személy esetében rendelkezésre állási díjból és a gyűjtőedény térfogata alapján meghatározott ürítési
díjból áll. A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki jelen rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szervnek.
Kedvezmények a közszolgáltatási díj vonatkozásában:
A közszolgáltatás díjaihoz képest az önkormányzat az alábbi kedvezményeket állapítja meg:
a) az az ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és az ingatlant kizárólag egyedül lakja, a közszolgáltatási díjból 100 %
kedvezményben részesülhet, amennyiben a havi jövedeleme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének hatszorosát,
b) a hadigondozottak a közszolgáltatási díjból 100 % kedvezményben részesülnek a szociális rászorultságtól és az életkortól
függetlenül.
A kedvezményt személyenként, családonként csak egy ingatlanra lehet igénybe venni.
Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok:
- Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait köteles a Közszolgáltatónak a kötelező
szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak
bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni.
- A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését
követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.
- Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj
behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
- Közszolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a számlázás és a jogos igények érvényesítése
érdekében a Koordináló szervnek átadni.
Pallag-Fazekas Judit
jegyzőkönyvvezető

Értesítés az influenza elleni védőoltásról
Értesítem a lakosságot, hogy megérkeztek az influenza elleni védőoltások, amelyek ingyenesen felvehetők rendelési időben az Orvosi
Rendelőben.
Dr. Deák Ferenc
c. Főorvos

-9-

Szeptemberi jótanácsok
Ez a nyár is véget ért. Pedig májusban úgy éreztük – mint minden tavasszal-, hogy az idén minden másként lesz, talán örökké tart majd a
jó idő, ha másképp nem, valami „időhurokba” kerül a mi kis bolygónk, és a végtelenségig élvezhetjük a vakációt. Hát sajnos nem így
történt! De lehet, hogy jobb is, mert eléggé megizzasztott bennünket ez a három hónap. Ne is csodálkozzunk, kemény tél után az okosok
szerint várható volt a forró nyár. Ez a nagy meleg mindenkit kikészített: megterhelte az idős embereket, kínozta a várandós kismamákat,
fárasztotta a gyerekeket, és az aktív korosztálynak sem volt könnyű végigdolgozni a hőséget.
Most itt a ősz, reggelente kellemesen friss a levegő, talán még fázunk is egy picit. De nagyon jól esik! Használjuk ki kedvező hatásait,
kezdjük úgy a napot, hogy kilépünk a szabadba, és veszünk pár mély lélegzetet. Ettől felpezsdül a vérkeringésünk, sokkal jobban fogunk
tudni egész nap koncentrálni, jobb lesz a közérzetünk is.
Mivel a nyár elviselhetetlenül meleg volt, szinte az egészet az elfüggönyözött lakásban töltöttük el, ventilátorral vagy klímával hűtve
magunkat. Nem nagyon volt az embernek kedve kimenni a napra, legfeljebb csak a vízpartokon nyaralóknak. Most viszont itt a
lehetőség, használjuk ki a kellemes időt: napközben még elég meleg van ahhoz, hogy a fedetlen bőrfelületünk D- vitaminnal lássa el
szervezetünket, köszönhetően a Nap áldásos energiájának. Ne halasszuk el a megfelelő alkalmat, mert hamarosan hűvösebb lesz, jobban
fel kell majd öltöznünk, és a Nap sem fog annyit sütni! És bő egy hónap után itt az óraátállítás, egyre hamarabb fog sötétedni.
Kiránduljuk sokat, szervezzünk a családdal, barátokkal túrákat a hétvégéken, biciklizzünk, sportoljunk. A nagyobb gyerekeket bíztassuk,
hogy focizzanak, görkorizzanak még, amíg az idő engedi.
Reggelenként és esténként, amikor a tereptárgyak hidegek, már ne üljünk le takaró nélkül kövekre, padokra, mert nagyon könnyen
felfázhatunk. Míg nyáron a sok hideg ital, és a klíma használata miatt az emberek légúti panaszokkal fordulnak inkább egészségügyi
szakemberekhez, addig ilyenkor a húgyúti fertőzések a gyakoriak. Tőzegáfonya preventív szedésével erősíthetjük az urogenitális régiók
ellenállását.
Érdekes, hogy idén nyáron nem volt annyi pollenallergiás, mint ezelőtt. Pedig úgy hihetnénk, hogy a levegőt átmosó nyári esők hiánya
inkább fokozhatta volna a problémát. Ősszel viszont még több az allergén a levegőben, arra érzékenyek számítsanak rá, tegyék meg a
szükséges óvintézkedéseket! Piacon vannak már olyan kenőcsök, melyek az orrnyálkahártyára felkenve megakadályozzák a pollenek
bejutását a légúti rendszerbe. Ha már bekövetkezett az orrdugulás, a szakmai szervezetek legújabb ajánlása alapján ne rögtön
„hatóanyagos” orrsprayt kezdjünk el használni, hanem tengervizes termékekkel enyhítsük azt. Ez nagyon alaposan átmossa az orrgaratot, megfelelő sókoncentrációjával csökkenti az ödémát, így segítve elő a szabad légzést. Sajnos a hatóanyagtartalmú orrsprayekhez
sokan hozzászoktak már az évek során, és inverz módon már maga a hatóanyag okoz orrdugulást.
A kirándulások alkalmával „tápláljuk” a lelkünket is! Élvezzük az ősz színeit, mostantól egy csodálatos átalakulás fog végbemenni a
természetben: a zöldbe belevegyülnek a piros, a bordó, a sárga és a barna ezernyi árnyalatai. Ősszel másak, lágyabbak a fények, minden
megnyugszik, kezd elcsitulni a világ, a hulló levelek illata régi emlékeket idéz fel.
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó
Kristály Gyógyszertár

Köszönjük a meghívást!
Nagyon szépen köszönjük a meghívást és a lehetőséget a
Méhkeréki Idősek Klubjának a csodaszép délelőttért. Úgy
fogadtak bennünket, hogy máskor is visszavágyjunk.

Fantasztikus emberekkel tudtunk találkozni, akik baráti szeretettel
vettek körbe minket. Gratulálunk mindenkinek a szervezésért, a
lebonyolításért egy nagyon összetartó csapattal találkoztunk. Nagyon
jól éreztük magunkat, és a vendéglátás is kitűnő volt! Külön köszönet
a frissen sült kapros palacsintáért és hogy elleshettük, kipróbálhattuk a recept minden egyes lépését! (Dagasztás, nyújtás, a tészta
töltelékkel való megtöltése, sütés stb.)
A Román Ortodox templomot csak a mi tiszteletünkre nyitották ki, hogy megtekinthessük.
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Az 1848-ban épült barokk stílusú görögkeleti templom történetét Ruzsa Anna a helyi általános iskola igazgatónője mutatta be. A
délelőttöt a helyi cukrászda finom fagyijával fejeztük be. Kicsit fáradtan ugyan, de nagyon jó hangulatban érkeztünk haza.
A találkozón olyan kapcsolatokat tudtunk kialakítani, melyeket a jövőben is szeretnénk ápolni. Várjuk őket szeretettel mi is a kis
falunkba!
A Kötegyáni Idősek Klubjának hölgy tagjai, Csuta-Horváth Alexandra munkatársam és a magam nevében is szeretném megköszönni,
hogy részt vehettünk ezen a szép napon.
Kosztinné Nagy Anikó
szociálisgondozó

„Ősz barangol a fák között…”
A nyári életrend után szeptember első napjaiban óvodánk újra gyermekzsivajtól hangos. A Csiga-csoportosok,
vagyis a Részben osztott nagycsoportosok örömmel fogadták egymást, alig várták, hogy újra találkozzanak
barátaikkal és elmesélhessék, mi minden történt velük a nyáron.
Teljesen más érzések kavarogtak a leendő ovisok lelkében. Várták az óvodát, de igazából csak akkor
szembesültek azzal, hogy mit is jelent oviba járni, amikor édesanyjuk először hagyta őket ott a csoportban
egyedül.
7 új kiscsoportos érkezett a Vuk csoportba, 5 pici lány és két kisfiú, őket 7 kisgyermek várta, akik már tavaly is
az óvodásaink voltak.
A beszoktatást megkönnyítette, hogy minden új gyermeket augusztusban meglátogattunk otthonában,

ismerkedtünk velük és szüleikkel.
Nálunk az a szokás, hogy az első napokat anyával vagy apával együtt tölthetik a gyerekek az óvodában.
Minden gyermek másképp fogadja az új környezetet, a szülőktől való elválást. Vannak, akik édesanyjukkal szépen eljátszadoznak az
első napokban, de vannak olyanok is, akik csak nézelődnek, és rángatják anyjuk karját, hogy induljanak már haza.
Az óvodai életre való átállás nem könnyű! Ez szívbemarkoló szülőnek, óvónőnek egyaránt, de általában hamar elmúlnak ezek a
problémák, hiszen annyi új, kellemes élmény éri őket: sok új játék, mese, ének, simogatás, hogy egyik napról a másikra igazi NAGY
ÓVODÁSOKKÁ válnak, akik már nem sírnak, és jól érzik magukat az új környezetükben.

- 11 -

Óvodáskorban azok az emlékek a legmaradandóbbak, amelyeket konkrét tapasztalat útján nyer a gyermek, azok, amiket átél, megfog, lát
és megkóstol.
Ilyen élményt jelent az, amikor a sarkadi önkéntes tűzoltó egyesület vezetője, és munkatársai ellátogatnak hozzánk. Ilyenkor óvodásaink
működés közben láthatják a létrás tűzoltóautót, kipróbálhatják a tűzálló sisakot és a tűzoltás csínját-bínját.
Már hagyománnyá vált nálunk a „Nagymamák és Nagypapák napja”, hiszen minden év októberében ekkor köszöntik az ügyes unokák
nagyszüleiket az ősszel tanult mondókákból, versekből és énekekből összeállított műsorral. Ezután következik egy kis közös eszemiszom, ahol a nagymamák által sütött finomabbnál-finomabb süteményeket lehet megkóstolni.
A délelőtt további részében közös barkácsolás lesz, melynek során érdekesebbnél-érdekesebb dolgokat készíthetnek majd a szorgos
kezek. Ez kiváló alkalom arra, hogy megköszönjük a nagyszülők egész éves szeretetét és törődését, hiszen a szülők nevelése mellett az ő
gondoskodásuk is fontos szerepet játszik a gyermekek életében.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi Minisztérium az idén is megrendezi az Európai mézes reggeli
programot. Ez alkalomból érkeznek majd óvodánkba a méhészek, akik előadást tartanak a gyerekeknek a méhek életéről, a mézről.
Óvodásaink ezen a reggelen újabb ismeretekkel lesznek gazdagabbak és a vendégeink által hozott mézzel hozzájárulhatunk az
egészséges táplálkozáshoz.
A Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai látogatnak el a nagycsoportosainkhoz, akikkel a kézmosás fontosságáról és
helyes módjáról beszélgetnek.
Az ősz sokszínűsége, gazdagsága nap, mint nap kínál érdekességet az arra nyitott embereknek. Fontos feladatunknak tartjuk az
évszakhoz kapcsolódó ismeretek közvetlen tapasztalás útján történő átadását a gyerekeknek. A tök projekt keretén belül a gyerekekkel
közösen készítünk töklámpást, melyek a csoportszobánk ablakaiban világítanak majd. A sütni való tököt együtt tisztítjuk, szeleteljük,
sütjük és kóstoljuk, majd ábrázolás foglalkozáson tökformát festünk.
Gyűjtögetünk száraz, színes leveleket, terméseket, zöldségeket, gyümölcsöket. Ezek egy részét elhelyezzük az élősarokban, a többit
felhasználjuk gyümölcssalátához, termésbábok készítéséhez, kóstolgatáshoz.
Meséket is olvasunk az őszről. Kedvenc mesénk Vlagyimir Szutyejev meséje, melynek címe: Az alma.

Vlagyimir Szutyejev: Az alma
Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma.
Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van – nem tud odáig felugrani.
– Kárr – kár! Körülnéz a Nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a Varjú, és jóízűen nevet rajta.
– Hallod-e, Varjú koma! – kiáltotta a Nyúl. – Szakítsd le nekem az almát.
Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből, le a földre.
– Köszönöm szépen, Varjú koma! – kiáltotta Nyúl, és fel akarta venni az almát, de az – uramfia, mit látnak szemei?! – szusszant
egyet és elszaladt.
– Hát ez meg miféle csoda?
Megijedt a Nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt
összegömbölyödve alvó Sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott
Sündisznócska ijedtében futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is.
– Állj meg, állj meg! – kiáltozott a Nyúl. – Hová viszed az almámat?
– Ez az én almám. Leesett a fáról, és én elkaptam.
Nyúl odaugrott Sündisznócskához.
– Azonnal add vissza az almámat! Én találtam rá!
Odarepült hozzájuk a Varjú is.
– Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak!
Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta:
– Ez az én almám, az enyém!
Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Verekedésig fajult a dolog: a Varjú
csőrével belecsípett a Sündisznócska orrába, a Sündisznócska tüskéivel
megszúrta a Nyulat, a Nyúl pedig oldalba rúgta a Varjút...
Ekkor ért oda hozzájuk a Medve. Rájuk bömbölt:
– Mi történik itt?! Mi ez a lárma?!
Azt felelik neki a verekedők:
– Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azé legyen az alma, akinek te ítéled.
Ezzel elmesélték a Medvének, hogy s mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a füle tövét, aztán
megkérdezte:
– Ki találta az almát?
– Én! – felelte a Nyúl.
De ki tépte le a fáról?
– Bizony, hogy én! – károgta a Varjú.
– Jól van. De ki kapta el?
– Én kaptam el! – kiáltotta a Sündisznócska.
– Nos hát akkor – ítélte a Medve – mindhármótoknak joga van az almára.
– De csak egy almánk van! – kiáltotta egyszerre a Sündisznócska, a Nyúl és a Varjú.
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– Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét.
Megint egyszerre kiáltották mind a hárman:
– Hogy a csudába nem jutott ez az eszünkbe?!
Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a Nyúlnak kínált.
– Tessék, ez a tiéd, Nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
A másodikat a Varjúnak adta.
– Ez a tiéd, mert te tépted le.
A harmadik darabot ő nyelte le.
– Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
A negyedik darabkát pedig a Medve mancsába nyomta.
– Ez a tiéd, Medve.
– Ugyan, miért? – ámuldozott a Medve.
– Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket!
És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a Medve igazságosan döntött, senkit sem bántott
meg.
Mátyási Sándorné
óvodapedagógus

A 20 legjobb matekos között a kötegyáni iskola
Elkezdődött a tanév a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében
2017. szeptember elsején elkezdődött a 2017/2018. tanév a kötegyáni iskolában is. Tanévnyitó ünnepségünket megtisztelte jelenlétével
Nemes János, Kötegyán község polgármestere, Balogh Sándor, a Kötegyán Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Tyukodi László, a Kötegyáni Református Egyházközség lelkésze, Borbély József közművelődési tanácsnok és Ócsainé Kiss Hajnalka
védőnő.
Földi Viktória Réka első osztályos tanuló
szavalata után, a helyi szokásoknak
megfelelően, az iskola pedagógusai kedves,
bátorító gondolatokkal köszöntötték a
tanítványokat és szüleiket: Szűcsné Nagy
Anikó, Fazekas Ildikó, Pallag Józsefné és
Kozmáné Netye Marianna az alsósokat,
Baranyi Adrienne, Pallag Mária, Szőke
Erika, Nagy Imréné és Halmai Lóránt a
felsősöket.
A tanévnyitó ünnepségen elhangzott, hogy
iskolánk tantermeit, egyéb helyiségeit
szépen felújítva, kifestve, tisztán vehetik
birtokukba a tanulók. A nyári karbantartás a
Gyulai Tankerületi Központ támogatásával
és településünk vezetőségének segítségével
valósult meg. Az iskolát körbe ölelő
hatalmas területen a fűnyírást egész nyáron
a
helyi
önkormányzat
munkatársai
végezték, - így az iskola alkalmazottjai,
Hajduné Kelemen Katalin és Tímár József,
valamint az önkormányzat munkatársa,
Sütő Norbert – a szükséges belső
munkálatok is időben megtörténtek. Bálintné Pallag Ilona iskolatitkárnak köszönhetően pedig az adminisztrációs teendők is elkészültek
tanévkezdésre.
A tankönyveket az idei tanévben valamennyi tanuló térítésmentesen veheti át.
Szokai Dánielné tagintézmény-vezető emlékeztette a jelenlévőket arra a nyáron nyilvánosságra került örvendetes hírre, hogy a Sarkadi
Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye, – az országos kompetenciamérések matematika eredményeit figyelembe véve, a hasonló
adottságokkal rendelkező iskolák közötti sorrendben – bekerült a 20 legjobban teljesítő vidéki iskola közé. A vizsgálat, amely 7 tanév
összesített eredményeit elemezte, nem a tanulók tárgyi tudását, hanem az ún. hozzáadott pedagógiai értéket mérte.
A tagintézmény-vezető kérte a szülőktől, hogy támogassák az iskola nevelő-oktató munkáját azzal, hogy gyermekeinket a szabályok
betartására, a rend megőrzésére, a fegyelmezett tanulásra és a jó magaviseletre buzdítják, a tanulókat pedig arra bíztatta, hogy az új
tanévben még nagyobb odaadással és még nagyobb szorgalommal teljesítsék a rájuk váró feladatokat. Végül felhívta a figyelmet arra,
hogy a 2017/2018. tanévben több olyan rendezvényre készül az iskola nevelőtestülete, amelyre szeretettel hívja és várja a kedves
szülőket, nagyszülőket is.
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

- 13 -

Recept Klub
Brassói aprópecsenye
Hozzávalók:
- 60 dkg sertéscomb
- 10 dkg füstölt szalonna
- 20 dkg fokhagyma
- 1
kávéskanál
morzsolt
majoránna
- 30 dkg burgonya
a húst 2-3 cm széles, 4-5 cm hosszú
csíkokra felvágjuk. A szalonnát
vékony csíkokra metéljük, a hagymát
karikára a fokhagymát vékony
szeletekre vágjuk.
A szalonnát megpirítjuk, hozzáadjuk a
hagymát, fokhagymát és fedő alatt
megfonnyasztjuk. Rádobjuk a húst és
2-3 percig erős tűzön pirítjuk,
meghintjük a majoránnával, ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk, majd lassú
tűzön, fedő alatt puhára pároljuk, ha
elfőné a levét, kevés meleg vízzel
vagy húslevessel pótoljuk.
A puhára párolt húst zsírjára sütjük és
tálra
rakjuk,
megszórjuk
paprikakockákkal.
A kockára vágott burgonyát pirosra sütjük és összekeverjük az aprópecsenyével.
Vegyes salátával kínálhatjuk.

Görög saláta
Hozzávalók:
- 6 db érett paradicsom
- 1 nagyobb kígyóuborka
- 3 db paprika
- 1 fej lilahagyma
- 150 gr feta sajt
- 100 gr oliva bogyó
- 3 ek. olivaolaj
- citromlé, oregano, só
a megmosott paradicsomokat,
uborkát, paprikát feldaraboljuk
kb 1,5 cm-es kockákra.
A lilahagymát karikára vágjuk és
kézzel szétmorzsoljuk. A fetát
nagyobb kockákra daraboljuk és
hozzáadjuk a zöldségekhez.
Az öntetet egy edényben
összekeverjük,
olivaolajat,
citromlevet, sót, ízlés szerint
felaprítani vagy egyben hagyni
az oliva bogyókat. Egy csipetnyi
oreganoval megszórjuk és a
zöldségekre öntjük a kész
öntetet.
Jó étvágyat kívánunk!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtáros
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A kommunális hulladékszállítás változásai
2016. 11. 29-én Kötegyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tartott több, lakosságot érintő fontos
témában, amelyen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokat is megtárgyalták. A változások a 2017-es évet is érintették a
hulladékszállítással kapcsolatban.
Kötegyánban a DAREH Bázis NZrt., mint közszolgáltató a TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft.-n keresztül látja el a
kommunális hulladékszállítást. A hagyományos kommunális hulladéktároló edény ürítése a jövőben is minden héten pénteki napokon
történik. A közelmúltban kiosztott sárga, szelektív hulladékgyűjtő edények ürítése havi rendszerességű lesz az alábbi időpontokban:
2017. október 31., november 28., december 19.
Amennyiben további változások és információk lesznek, úgy a szolgáltató tájékozatja a lakosságot.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. januárjától hajtja végre a kommunális hulladékszállítás
díjainak megfizettetését. 2017. évi I. negyedéves csekk, jelentős csúszással csak a szeptemberi hónapban érkezett meg a lakossághoz. A
csekken található díj az ide vonatkozó jogszabály által került meghatározásra. Ahogy az elmúlt hét évben is, úgy ezt követően is a 70 év
feletti, lakcímnyilvántartás szerint egyedül álló személyek hulladékszállítással kapcsolatos befizetési kötelezettségének Kötegyán
Község Önkormányzata tesz eleget.
Kötegyán Község Önkormányzata 2017. évtől a hadigondozottakra is kiterjesztette a hulladékszállítási díj megfizetésének átvállalását.
Nagy Ibolya Anett
köztisztviselő
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