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A hely ahol élünk, a hely ahol éltünk Kötegyán,
Szülőfölded tárt karokkal mindig haza vár!
Ez volt a mottója a hetedik alkalommal
megrendezett
Elszármazottak
találkozójának,
melyet
a
Kötegyáni
Önkormányzattal karöltve ez év augusztus
26-án tartottunk meg. Rendezvényünknek
az Ungvári Mihály Művelődési Ház és
Könyvtár adott otthont. Közel 250 név és
telefonszám birtokában már március
hónapban
elkezdtük a
készülődést.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatalabb
korosztályt is sikerült megszólítanunk.
Mind az elszármazottak és az itthon
maradottak részéről is egyre nagyobb az
érdeklődés. Hiszen legnagyobb élmény
számunkra, hogy hosszú évek után
találkozhatnak rokonok, régi ismerősök és
barátok. Egy ölelés és -ha szerencsénk van-,
előjön az eredeti, a tiszta, őszinte,
hamisságot nem tűrő érzés, az igazi kincs: a
szeretet.
Narrátorunk évről-évre a barátságos Hajdu
Erzsike, aki megható verssel nyitotta meg a
találkozót. Majd meghívott vendégünk, Dr.
Kovács József Országgyűlési Képviselőnk
köszöntötte a hazalátogatókat és a település
lakóit. Ez úton köszönjük, hogy elfogadták
meghívásunkat Tolnai Péterrel a Megyei
Közgyűlés alelnökével.
Ezen a szép napon meleg fogadtatással
üdvözölte a résztvevőket Nemes János
Kötegyán Polgármestere.
Néma főhajtással emlékeztünk meg azokról, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk:

Nemes József
Békéscsaba

Bujdosó Károly
Gyula

Habóczky János
Sarkad

Sarkadi László
Budapest

Balogh Andrásné (Virág Piroska) Gyula

Fekete Sándor
Gyula

Kacsmarik György
Gyula

Hadi Ilona
Dunakeszi

Tolnai Antalné (Nemes Erzsébet) Budapest

Bujdosó János
Érd

Nyugodjanak békében! Emléküket örökké őrizzük!
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A névsorolvasás után, műsorunkkal örvendeztettük meg a résztvevőket. A legidősebb és a legfiatalabb elszármazottnak egy kis
ajándékkal kedveskedtünk. A legidősebb elszármazottunk Sarkadi Gábor Balatonfüredről, a legfiatalabb pedig Dr. Fazekas Ilona
Békéscsabáról érkezett.
Köreinkben köszönthettük az 1987-ben ballagó
diákokat
és
tanáraikat
a
30
éves
osztálytalálkozó alkalmából.
Szabó Kata, Wass Albert: A kivándorlók dala
című versét szavalta el. Majd őt követte az
elszármazottak részéről Bujdosó Imre, aki a
Bánk Bán egy részletét énekelte el gitár
kíséretével. Az után a gyulai Nyíri Lajos
Szenior tánccsoport tagjai sztenderd és latin
táncot adtak elő, majd a Kötegyáni
Asszonykórus népdalcsokra következett
-citerán kísért Kis Ferenc.

A Sarkadkeresztúri, Kötegyáni és Gyulai
táncosokból álló csoport következett Hajdu Gergő
vezetésével, akik nagyon jó hangulatot teremtettek.
Borbély József az Ungvári Mihály Művelődési Ház
és Könyvtár vezetője, önkormányzati képviselőnk
és Kötegyán Község Önkormányzata jóvoltából a
Békés Megyei Könyvtár által két kiváló művész
Leblanc Győző és Tóth Éva személyében 1 órás
nagyszerű műsorát élvezhettük. Az idősek otthona
lakói és a klubtagok saját kezűleg készített
kosárkákkal lepték meg a hazalátogatókat. Nagyon
szépen köszönjük a kedvességüket!
A művelődési ház könyvtártermében vendégeink
megtekinthették a szeghalmi Sz. Tóth Ferenc

alkotó művész festményeiből nyílt
kiállítást. 18 órakor a fiatalság
pillanatok alatt feltálalta a finom
vacsorát, melyet köszönünk szépen a
konyha
dolgozóinak.
Később
megkóstolhatták
vendégeink
az
ízletesen
elkészített
vaddisznó
pörköltet, amit Hadi Gábor és Fazekas
Lajos készített. A húst a Kötegyáni
Vadásztársaság felajánlásából kaptuk.
A vacsorát követően a Nagyszalontai
De Mulass szórakoztatta a közönséget
hajnali két óráig.
Túl vagyunk az ünnepségen, mára ez is
csak múlt idő, de boldogok vagyunk és
talán
szerénytelenség
nélkül
mondhatjuk, sikerült minden jelenlévő
szívét valami módon megérinteni.
Kiemelten köszönjük: Nemes János
Polgármester Úr és Borbély József
képviselő, közművelődési tanácsnok úr
önzetlen segítségét!
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Ungváriné Hajdu Erzsébet élelmezésvezetőnek és Fazekas Andornak, akik ügyes-bajos dolgaink
elintézésében mindig segítettek. Köszönjük a Boki Kocsmának, hogy részt vett rendezvényünkön.
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Végül hálásan köszönjük támogatóink felajánlásait:























Kötegyán Község Önkormányzata
Kötegyáni idősek Otthona és Klub tagjai
Kötegyáni Vadásztársaság
Nemes János
Bakucz Péter
Borbély József önkormányzati képviselő
Nagy Sándor
Szűcs Imre
Gubicza Györgyné (Szőke Irma)
Branduse Lászlóné (Virág Viola)
Sarkadi Dániel
Hadi Márton
Hadi Gábor
Csiki István
Czinanó Tibor Attila
Drucker Pékség
Szőke János
Dr. Szalai Lászlóné (Szőke Margit)
Kolozsi Tibor Ferencz
Szőke Sándor szobrászművész
id. Hajdu János
Balogh Elek

Polgármester Úr
Sarkadkeresztúr Polgármestere
Kötegyán
Békéscsaba
Kötegyán
Sarkad
Kötegyán
Kötegyán, Alkotmány utca
Kötegyán
Kötegyán
Kötegyán
Kötegyán
Békés
Kötegyán, Kossuth utca
Gyula
Kötegyán
Kötegyán
Kötegyán, Arany J. utca
Kötegyán

Köszönjük szépen a Kötegyáni Polgárőrség segítőkész munkáját!
Valamint köszönet jár mindazoknak, akik jelenlétükkel
hozzájárultak színvonalas rendezvényünk sikeréhez.

Jövőre is szeretettel várunk mindenkit az elszármazottak találkozójára! Köszönjük a lehetőséget, hogy részesei lehettünk e
Hírmondónak.
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Feinek György: Csak addig menj haza……
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek…
Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza – vissza tartnak!
Két karod kitárva – ahogy a szél is neki fut a fáknak Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!
S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad…
Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az… ÉDESANYÁDNAK !
Minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Szeretettel: Kelemen László és Kelemen Lászlóné

Beregszászi Éva Alapítvány
Év vége felé minden ember, család, vállalkozás visszatekint és mérlegre teszi, értékeli, hogy mit sikerült elvégezni a terveiből és mi az,
amit szeretne még megvalósítani.
2018-ban reményeink szerint megvalósulhat az Első Világháborús Emlékmű részeként az Országzászló felállítása.
Jövőre is szeretnénk virággal díszíteni a buszmegállókat és a főteret.
Helyre állítjuk az ősszel kidőlt harangtornyot a katolikus kápolnánál a Nagyhíd mellett.
Tisztelettel megköszönjük a felajánlásokat, amelyeket ezután is elhelyezhetnek a 11600006-000000000-75280558 számú bankszámlán,
vagy személyesen átadhatnak munkaidőben a könyvelő irodában Gubiczáné Szőke Irmánál, vagy Bálint Erzsébetnél (06 30 4560245).
A közlejövőben szeretnénk megjeleníteni egy képes kiadványt Kötegyán községről, ehhez várunk ötleteket és pályázatokat.
A könyvszerű kiadványban a történelmi áttekintés mellett kapjanak helyet településünk épített és természeti értékeinek képi ábrázolásai.
Meghitt Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag Új Évet!
Hajduné Beregszászi Éva Alapítvány
Kuratóriuma

Az asszonykórus őszi programja
Az őszi program a megszokott Dalos Találkozóval kezdődött Sarkadon. E fellépés után Gyulán a Várnál szerepeltünk, ami nagyon jól
sikerült. A másik hétvégén, Vésztőn voltunk, ahol újra különdíjat nyerünk. Ezután következett a mi Őszköszöntő Batyus Bálunk. Egy
gyönyörű péntek délutánt töltöttünk együtt társklubunkkal, ahol szép létszámmal jöttünk össze - megint 95-en voltunk. Szokásokhoz
híven most is felléptek a társklubok tagjai. A műsorok színvonalasak voltak megint. A műsorok után jött a jó hangulat és a szórakozás.
Október 27-én volt az Idősek Napja, ahol mi is felléptünk, egy népdalcsokrot adtunk elő, amit az idősek is ismertek és néhányan
bekacsolódtak. A novemberünk kissé lazább volt. Sarkadon voltunk a Mindenki Névnapján. A következő hét közepén az Idősek
Otthonában töltöttünk néhány kellemes órát, a méhkeréki nyugdíjasokkal, akik az Idősek Klubjának vendégei voltak.
Október 28-án felléptünk a templomban a reformáció 500. évfordulójának ünnepségén. Jött a december, ami elég sűrű programmal járt.
December 2-án oda voltunk az András napi kolbász parádén. December 3-ával megkezdődtek az adventi ünnepségek, ami minden
hétvégén vasárnap délután 17 órakor kezdődik, amit nagy örömmel várunk és készülünk rá.
Ezúton Kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet minden olvasónak!
a Kötegyáni Asszonykórus és Nagy Józsefné
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Növények vagy állatok a gombák?
Bár a gombákat gyakran a növényekhez sorolják, nemrégiben felfedezték, hogy
genetikailag több közük van az állatokhoz.
A gombáknak nincs gyökerük és levelük sincs. Nem tartalmaznak klorofillt s így
a napfényt sem tudják hasznosítani.
Úgy maradnak fenn, hogy mikroszkopikus szálakat eresztenek a földbe vagy fába
és minden szerves anyagot, ami ehető és útjukba kerül felhasználnak testük
felépítéséhez.
Szaporodásához a gomba termőtesteket növeszt. Ilyenek az általunk ismert ehető
gombák vagy a görögdinnye nagyságot is elérő óriás pöfeteg. Ezek a termőtestek
spórákat bocsátanak ki, amelyek aztán elsodródnak a levegőben, hogy máshol
kezdjenek új életet.
A gombák egyébként ezernyi fajtája ismert, a szemmel láthatatlan nagyságútól a
már ismert pöfetegig.
Az elhalt szerves (növényi vagy állati) maradványokon élők a szaprofiták. Az élő
növényeken vagy állatokon élősködők a paraziták.
A gombák az ember számára lehetnek hasznosak (pl.: az erjesztő és
élesztőgombák), de lehetnek károsak (pl.: lisztharmat, peronoszpóra).
Összességében a gombák a természet ajándékai.
Balogh Elek
nyugalmazott iskola igazgató

A csillagegyüttesek
Tájékozódási pontok az égen
A csillagképek közül legismertebb a Nagy Göncöl vagy Göncölszekér.
A csillagkép hét csillaga mindig a látóhatár fölött áll, kivéve, ha az Egyenlítő tájáról nézzük őket.
Kiváló viszonyítási pontot nyújtanak, ha a fénylő pontoktól zsúfolt éjszakai égbolton akarjuk megtalálni a többi csillagot vagy
csillagképet.
Különösen nagy segítséget jelentettek a hajósok számára.
A két hátsó csillag távolságát, ötször mérje rá a két csillagot összekötő egyenesre s ott a fénylő Északi Sarkcsillag.
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Balogh Elek
nyugalmazott iskola igazgató

Hírek az iskolából
Járjuk be a Sarkadi járást!
2017. október 13-án iskolánk ismét járási vetélkedőnek adott otthont. A
Járjuk be a Sarkadi járást! elnevezésű történelmi négypróbára a Sarkadi
járás történelem és helytörténet iránt érdeklődő általános iskolásait és
tanáraikat hívtuk. A diákok tablót, illetve maketteket készítettek
iskolájukról, hiszen az idei vetélkedés témája a régi korok iskolája volt. A
nap folyamán a nebulók vegyes csapatokban nemcsak egymással
ismerkedtek meg, de a régi iskolák taneszközeivel, híres magyar
tanítókkal. A gyakorlati feladatok sem maradhattak el, hagyományos
módon könyvet fedtek csirizes címkével, kipróbálhatták a töltőtollat és
megismerkedtek a golyózás szabályaival is. A vidám délelőttről minden
tanuló érdekes történelmi olvasmánnyal térhetett haza. Reméljük, jövőre is
történelmi időutazásra hívhatjuk járásunk diákjait!

Angol vetélkedő
A Sarkadi Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium által megrendezett angol nyelvi vetélkedőn a kötegyáni hetedikesek iskolánkat 2
csapattal képviselték. Kincses Ármin, Mező Zoltán és Szőke Bence, valamint Hoffmann Ákos, Csiki Donát és Erdős Bence. Nagy
örömünkre Hoffmann Ákos, Csiki Donát és Erdős Bence csapata 2. helyezést ért el. A diákokat Óré Henriett tanárnő készítette fel a
megmérettetésre.
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Lovagi hétpróba
2017. október 26-a délutánjának programját iskolánk diákönkormányzatának
elképzelése szerint rendeztünk. A középkori lovagok életével kapcsolatos érdekes
feladatokban próbálhatták ki magukat tanulóink és lelkes szüleik. A
pontszerző játékokat, ügyességi versenyeket forgószínpad szerűen lehetett
látogatni. A résztvevők kipróbálták a kincskeresést, krónikaírást, korabeli
játékokat, várépítést célba dobással fűszerezve, pajzs és címerkészítést, versengtek
a várkisasszony kegyeiért, megismerték a trubadúrénekeket és reneszánsz
táncházon is részt vettek.

Gyulai múzeumok Kötegyánban
A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont munkatársai - a Gyula kirándul
elnevezésű kezdeményezés keretében - a közelmúltban iskolánkban jártak.
Szeretettel és érdeklődéssel fogadtuk egykori kiváló tanítványunkat, Nagy Adrienn
néprajzos-muzeológust, Zeke Adél drámapedagógus-irodalomtanárt, Illikné Kukla
Ildikó múzeumpedagógus-kulturális szervezőt, Cseresznyés János történészt és
Fábián Tamás kommunikációs vezetőt, akik - az utazó múzeum programban elhozták iskolánkba a kiállítótereket, a kastélyt, a várat, az Erkel emlékházat, a
Ladics-házat és a Kohán Képtárat. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a
gyerekek bátran kérdezhettek, beszélgethettek és ami a legfőbb, játszva sajátították
el az ismereteket.

Látogatás a Gyulai Törvényszéken
A Nyitott bíróság program keretében iskolánk 7. osztályos tanulói megtekinthették a Gyulai Törvényszék csodálatosan szép épületét
kívülről és belülről, majd jogismereti előadást hallhattak a bíróság munkatársától. A program zárásaként ún. perszimuláción került
bemutatásra a bírósági munka egyik lényeges eleme a bírósági tárgyalás. Egy kitalált büntetőügy (egy ittas járművezetés) kapcsán, a
diákok játszották el a bírósági tárgyalást. A bíró szerepét Dr. Marton Erika játszotta, az ügyész szerepét Hoffmann Ákos hitelesen
alakította, védőügyvédként Kincses Ármin, vádlottként Szőke Bence mutatta meg humorát és színészi tehetségét.

Pályaorinetációs tanítás nélküli munkanap
Iskolánk Munkatervében a 2017. november 13-a tanítás nélküli munkanapként szerepelt. Úgy gondoltuk, hogy ezen a napon a
megszokott órarendtől eltérő foglalkozásokat szervezünk a tanulóknak és életkori sajátosságaiknak megfelelően mutatjuk be a
szakmákat, megismertetjük meg őket a továbbtanulási lehetőségekkel. A délelőtt folyamán a diákok csoportjai meglátogatták a
falunkban lévő munkahelyeket és betekintést nyertek az ott dolgozók munkájába. Ezúton is megköszönjük Ócsainé Kiss Hajnalka
védőnőnek, Ungváriné Hajdu Erzsébet élelmezésvezetőnek, Sarkadi Dánielné üzletvezetőnek, Dr. Szalai Lászlóné intézményvezetőnek,
Borbély János villanyszerelő mesternek, Laufleur Gyula körzeti megbízottnak, Ruzsáné
Kuczera Andrea szociális ügyintézőnek és Nemes János polgármester úrnak, hogy
bemutatták szakmájukat és munkahelyüket gyermekinknek, ezáltal érdekes programot
biztosítottak számukra.

Mézes reggeli
Iskolánk immár 4. alkalommal részt vett a „Mézes reggeli” elnevezésű programban. 2017
november 17-én helyi méhészek, Hadi Imre és Bujdosó Sándor érdekes előadást tartottak
alsó tagozatos gyermekeinknek a méz pozitív élettani hatásairól, majd ízletes mézes
kenyérrel kínálták a nebulókat. Köszönjük a kellemes délelőtti programot és a finom mézes
kenyeret!

Könyvtári programok
Idén ősszel több alkalommal biztosított a helyi Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
tartalmas és érdekes programot iskolánk tanulóinak. Az Ákombákom színház előadásán és a Süsü és
barátai kiállításon az alsó tagozatos tanulók valamennyien részt vettek. Köszönjük az intézmény
vezetőjének, Borbély Józsefnek, hogy az általa szervezett érdekes programokkal hozzájárult a
gyerekek szabad idejének hasznos eltöltéséhez.

Cigány dalok, cigány táncok délutánja
Az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont a cigány dalokat, táncokat bemutató
rendezvényünknek, melyet a Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósítottuk meg 2017. november 23-án. Az
eseményen a Békés Megyei Roma Nemzetiség Önkormányzat vezetője, Jónás Jánosné Elnök Asszony prezentációval színesített
bemutatóval gazdagította a tanulók és szüleik tudását a cigány kultúrával kapcsolatosan. A rendkívül érdekes előadás közben
felcsendültek cigány dallamok Sztojka Tibor képviselő úr gitárján, Jónás Jánosné Kriszti pedig elénekelte a magyar és az európai cigány
himnuszokat is. Cigánytáncokat a népviseletbe öltözött Czinanó Vanessza, Lakatos Boglárka és Csiki Kristóf előadásában csodálhattuk
meg.
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Decemberi programjaink
Mikulásnap
Idén is, december 6-án délután érkezett az öreg Mikulás az iskolába és mindegyik jó gyerekünknek
ajándékot hozott! (A kötegyáni iskolába csakis jó gyerekek járnak !! ) A Mikulás érkezése előtti
órákban vidám vetélkedőkön vehettek rész a diákok és szüleik.

Adventi programsorozat
Az adventi rendezvénysorozat 3. vasárnapján, - az Idősek Otthona előtti téren, 2017. december 17-én,
17:00 órakor - iskolánk tanulói versekkel és dalokkal köszöntötték a település lakóit.

Erzsébet-karácsony a budapesti Erkel Színházban
Sikeres pályázatunknak köszönhetően iskolánk 40 tanulója vett rész A diótörtő című előadáson 2017. december 21-én, Budapesten az
Erkel Színházban. A program az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és a Gyulai Tankerületi Központ támogatásával
valósul meg az Erzsébet-karácsony programsorozat keretében.
A Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye valamennyi munkatársa és tanulója nevében áldott karácsonyt
és békés, boldog új esztendőt kívánok a Kötegyáni Hírmondó olvasóinak!
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

Téli ovis programok
A november vége és a december meghozza számunkra a telet sok jeles napjával, szívet melengető ünnepeivel, hagyományaival,
népszokásaival.
Ezek a jeles napok, hagyományok, közös programok a szülőkkel, mind hozzájárul ahhoz, hogy pozitív élményeket szerezzenek a
gyerekek. Érezzék a közelgő ünnepek hangulatát, ismerjék meg a néphagyományokat, szokásokat és az összetartozás jelentőségét.
December 1-én Adventi játszóházat
szerveztünk szülőknek, nagyszülőknek,
gyerekeknek és az óvoda dolgozóinak.
Különböző díszeket készítettünk változatos
technikákkal. Meggyújtottuk közösen az
adventi koszorú első gyertyáját, karácsonyi
énekeket énekeltünk. Hetente egy-egy
gyertyát meggyújtva hangolódunk a
karácsony
szeretetteli,
elmélyült
ünneplésére.
Minden gyermek izgatottan várta a
december 6-át, mikor óvodánkba is
megérkezett a Mikulás.
Ez az ajándékozás, a jóság ünnepe. Az
ünnepi előkészületünk leglényegesebb eleme
a várakozás, a rákészülés, amit követ majd a
beteljesedés. A meglepetés azonban akkor az
igazi, ha valóban izgatott, várakozó
készülődés előzte meg.
Hagyományosan
dalokkal,
versekkel
köszöntjük a Mikulást. Ezeket jó előre
megtanuljuk, az előző évben megismerteket
felelevenítjük.
December 10-én, vasárnap délután a Falu
karácsonyfájánál énekeltünk közösen a
gyerekek és mi óvó nénik.
December 18-án, vendégeink voltak a 3-4. osztályos gyermekek és Kozmáné Netye Mariann tanító néni. kedves, karácsonyi műsorral
kedveskedtek nekünk. A műsor után szaloncukorral, karácsonyi csemegével kínáltuk őket. Öröm volt nézni, ahogy a kicsik és nagyok,
ovisok és iskolások együtt beszélgettek, játszottak, az iskolások felidézték az ovis emlékeket.
December 19-én, az Idősek Otthonában voltunk karácsonyt köszönteni, műsorral kedveskedni a nagycsoportos gyerekekkel.
December 20-án, az óvodában Karácsonyi ünnepség volt, szülőkkel közösen ünnepeltünk.
Mindig nagy öröm, ha közösen ünnepelhetünk az Ovi karácsonyfa alatt.
2018. január 2-án nyitunk a téli szünet után.
2018. január-februárban lesz a Pöttöm színházi bérlet 2. előadása.
2018. február 5-9. lesz a farsangi hetünk.
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Szeretet….
Az ünnep közeledtével a Karácsonyról beszélgettünk a néhány nagycsoportos gyermekkel, hogy szerintük mi is az a szeretet?
Íme, a válaszok:
Fanni szerint: „Szeretet az, amikor együtt vagyunk!”
Panni szerint:„Szeretet az, amikor boldogok vagyunk.”
„ A Jézuska ünnepe.”
Ádám szerint: „Szeretet az, ha a családdal otthon vagyunk.”
Flórián szerint: „ A szeretet, amikor együtt vagyunk és mindenkit összegyűjtünk egy helyre.”
EGYÜTT, BOLDOG, ÜNNEP, CSALÁD, OTTHON, MINDENKI….
Kívánunk mindenkinek, ilyen, a gyermekek által érzett és gondolt
Áldott karácsonyi ünnepet és Boldog Új Esztendőt!
A kisebbeknek! Kösd össze a pontokat és színezd ki!

Molnár Imréné
intézményvezető

Karácsony
Karácsony…. karácsony… kimondom ezt a szót, és megmagyarázhatatlanul jó,
szívmelengető érzés önt el. Ez a megmagyarázhatatlan talán mégis megmagyarázható,
hiszen pontosan tudom, mitől jó, mitől meleg, mitől kedves számomra ez a 7 betű
egymás mögé sorakoztatva. Ajánlom hát ezt a pár sort drága szüleimnek és
mindazoknak, akik varázslattal töltik meg az év utolsó napjait.
Gyermekként testvéremmel már legalább 100 nappal Karácsony előtt el kezdtük
számolni a napokat, mennyit kell még aludni az ÜNNEPIG. Izgatottan vártuk és
ahogyan sokszor tapasztaljuk, a várakozás öröme legalább annyira hozzátartozik az
eseményekhez, mint maga a beteljesülésre váró ünnep. Eljött a várva várt nap, boldogan
készültünk a Jézuska érkezésére. Nálunk is pontosan úgy zajlottak az események, mint
ahogyan a családoknál általában: Apa mérgelődött, mert a fenyőfa nem akart belemenni
a talpazatba, vagy ha mégis, akkor ferdén állt, Anya kissé feszülten a konyhában rótta a
köröket a sütő, a gáztűzhely és a kamra között, mi pedig sorba rendezgettük a kedvenc
karácsonyi díszeinket, várva a délutánt, amikor is azokat feltehetjük a fenyőfára.
Hopsz…, eltört egy üvegdísz. A nyomokat gyorsan eltüntettük, hogy Anyáék meg ne
lássák...
Az ebédet gyorsan elfogyasztottuk. Apa behozta a fenyőfát és kezdetét vette a varázslat.
A kazettás magnó Karácsonyi énekeket játszott, közösen feldíszítettük a fát, és vártuk a
Jézuska érkezését a „Reszkessetek betörők” című vígjátékot nézve. Anya kiment a szobából és pár perc múlva kiáltotta, hogy: „Gyertek
gyerekek, itt járt a Jézuska!”
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Valahogy sosem sikerült vele találkoznunk személyesen, azonban az biztos, hogy nagyon jól ismerte az ízlésünket, mert mindig eltalálta,
mire is vágyunk. Szüleim izgatott arca, az ajándékbontogatás, a csillagszóró illata, a „Pásztorok, pásztorok” című ének dallama, a
vajkaramellás szaloncukor íze… számomra ez a varázslat, ez a Karácsony.
Azóta eltelt pár év, szülő lettem magam is, és ilyenkor a Karácsonyra készülve mindig eszembe jutnak ezek a szívmelengető emlékek.
Köszönöm szüleimnek, hogy éveken át sokat tettek azért, hogy a varázslat fennmaradjon.
Egy biztos: minden erőmmel azon leszek, hogy a Karácsony a mi kis csemetéinknek is varázslatos legyen és évek múlva boldogan
gondoljanak vissza az otthon töltött Ünnepekre.
Kívánok mindenkinek szeretetteljes Karácsonyt szerettei körében és boldog új évet!
Pallag-Fazekas Judit
vezető-tanácsos

December
A 2017-es év vége is eljött. Szinte hihetetlen, milyen gyorsan elrepült az idő. Januárban a szokatlan mínusz 20-25 fokok, havat nem
sokat láttunk, aztán egy májusi előrejelzés szerinti hideg, esős nyár jóslatát megcáfolva a valóság döbbenetes volt: perzselő, szabadban
tartózkodást nem tűrő, katlanszerű meleg, amit eső nem igazán enyhített. Az ősz hozta a tőle várt formát, eleinte derűs, napos, enyhe
időjárás, csodás őszi színekkel, aztán ólomszürke, csepergős, nedves napok, tagjainkba egyre jobban bekúszó hideggel. Most pedig
meglepett bennünket a korai, december elei havazás, aminek ünnepi hangulatát szívesen „elspájzolnánk” KARÁCSONYRA.
Az ünnepek örömteli eseményei az ajándékozás, a napokon át tartó pihenés, a családi összejövetelek mellett a finomabbnál-finomabb
tradicionális karácsonyi ételek fogyasztásáról is szól. Valljuk be, ezek nem a legkönnyebb fogások, és mivel „időnk mint a tenger”, az
átlagosnál sokkal több lecsúszik a torkunkon. Ilyenkor szokta elrontani ünnepi hangulatunkat a mértéktelen evés következtében kialakuló
gyomorégés, savas visszaböfögés, kínzó gyomorszájgörcs.
A tüneteket enyhítő palettából sajnos először a már oly megszokott szódabikarbónához nyúlnak először. Ez viszont egy téves választás,
mivel a bevétel előtt nem titráltuk meg gyomrunk sósavtartalmát egy laborban, nem tudhatjuk, pontosan mennyi savközömbösítőt
kellene bevenni. Ha túlsúlyba kerül a lúgos közeg, a gyomor vészreakcióként még több savat fog termelni, és ördögi körként az egész
kezdődik elölről. Sokkal jobb hatásúak a már kialakult savas tünetek enyhítésére a patikában kapható antacidumok: ezek rágótabletták,
üveges vagy kitasakolt folyadékok, oldható granulátumok, melyek pufferolva közömbösítik a savat, a gyomor pH-ja nem fog átmenni a
lúgos tartományba, tehát nem lesz újabb extrém savtermelődés. Ezeket evés után 1 órával ill. lefekvés előtt 1 órával kell alkalmazni.
Mivel felületükön a legkülönfélébb hatóanyagokat köthetik meg, más gyógyszerek bevételéhez képest legalább 2 óra teljen el!
Kismamák a magnézium és/vagy kálcium tartalmú sókat válasszák, az alumíniumsók nem ajánlottak. Ők is alkalmazhatják viszont az
alginsavtartalmú kombinációkat, melyet tengeri barnamoszatokból nyernek ki. Ezekre jellemző az azonnali hatáskezdet, és a bevételt
követő 1 órán belül teljes enyhülést nyújt.
A receptköteles gyomorsavcsökkentőknek vannak szabadon vásárolható, alacsonyabb hatóanyag tartalmú változatai is. Ezek napi
rendszerességgel bevéve már a túlzott gyomorsav kialakulását eleve meggátolják. Az egyik változatot (hisztamin receptor blokkolók)
naponta kétszer kell szedni, mert rövid a hatástartama, de ezek szinte azonnal kifejtik savcsökkentő hatásukat, nem szükséges étkezéshez
igazodni. A másik csoport (protonpumpagátlók) hatása egész nap tart, naponta egyszer kell csak szedni, viszont ha nem szedjük
folyamatosan, akut savas krízisnél a bevétel után még pár óra hosszat szenvednünk kell, mert nem fejti ki hatását azonnal.
Aki a teákat előnyben részesíti a hatóanyagos gyógyszerekkel szemben, kipróbálhatja pl. az édesgyökeret, a házi lent, az orvosi zilizt, az
erdei mályvát, a közönséges cickafarkat, és a közismert kamillát. Ezek nyálkahártya-bevon (irritáció csökkentő), gyulladáscsökkentő és
nyugtató tulajdonságuk révén fejtik ki hatásukat. Különös, de ha nincs kialakult refluxbetegség vagy fekély, a csípős paprika
alkalmazása gyomorsavbetegség tekintetében megelőző hatású. A kapszaicin hatóanyag ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem
fokozza a gyomorsav-elválasztást, ugyanakkor növeli a nyákelválasztást és élénkíti a gyomornyálkahártya vérkeringését. Aki szereti (és
még nem refluxos!), egye nyugodtan az erőspaprikát, mert epidemiológiai felmérések bizonyítják, hogy ezen egyének között jóval
ritkább a gyomorfekély, mint akik nem fogyasztják.
Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó
Kristály Gyógyszertár

Megszépül a Kötegyáni Óvoda-Konyha épülete
A 2016-ban Terület- és településfejlesztési Operatív Programban (TOP) benyújtott pályázatok
közül Önkormányzati épületek Energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00004)
támogatásra került. Ennek a pályázatnak a célja Kötegyán Község Önkormányzatának
Óvoda és Konyha Intézményének épület felújítása. A munkaterület átadására 2017. október
11-én került sor, azóta folyamatos zajlanak az építési munkálatok, melyek külső hőszigetelést,
nemes vakolatozást, bádogos szerkezetek cseréjét és akadálymentesítést tartalmaznak. A
felújítás részét képezi az Óvoda felőli bejáratnál akadálymentes járda és rámpa kialakítása és
az épületben egy akadálymentes mosdó, WC építése is.
A beruházás várhatóan 2018. első negyed évében fog befejeződni. Addig kérünk mindenkit,
hogy az épület közelében fokozott óvatossággal közlekedjen a balesetek elkerülése érdekében.
Megértésüket köszönjük.
Elnyert támogatási összeg:
36 247 070.- Ft
Noveczki János
építésügyi ügyintéző
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Lesz Húsbolt Kötegyánban
A 2017. évben mérföldkőhöz érkezett a közfoglalkoztatás
Kötegyánban, mely az Önkormányzat sertéstartási kapacitásának
növelése után a Húsbolt újranyitásában csúcsosodik ki. Az elmúlt
évek során a járási startmunka mintaprogram keretében
folyamatosan bővítettük a sertés férőhelyek számát, annak
érdekében, hogy stabil sertésállományt hozzunk létre a Húsbolt
üzemeltetéséhez.
Az idén ugyanúgy a közfoglalkoztatás égisze alatt elkezdődtek a
Húsbolt épületének felújítási munkálatai, amely tartalmazza új
helyiségek kialakítását, tetőszerkezet felújítását, nyílászárók
cseréjét, külső hőszigetelést, teljes belső felújítást és korszerű
eszközök vásárlását is.
A munkálatok befejezése és az épület átadása 2018. február végén
várható.
A felújításra kapott támogatás:
7 974 749.- Ft, ebből:
felújítás:
5 151 120.- Ft
eszköz beszerzés:
2 823 629.- Ft
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Közfoglalkoztatási Kiállítás
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre
került Békéscsabán a Békés Megyei Kormányhivatal
által szervezett Közfoglalkoztatási Kiállítás.
Az egész napos rendezvény 2017. szeptember 7-én
került sorra, ahol a Békés Megyei települések
Önkormányzatai bemutatták a náluk folyó
értékteremtő munkafolyamatokat.
A rendezvény központjában felállított színpadon
zajlott az ünnepi megnyitó, melyet egész nap
kulturális műsorok követtek, közben a standoknál
betekintést nyerhettünk a közfoglalkoztatásban
használt különböző mezőgazdasági és ipari gépekről.
Lehetőség volt állatsimogatásra, zöldség és
gyümölcskóstolásra, különböző termékek vásárlására,
úgymint kézműves cikkek, savanyúságok, befőttek, házi készítésű
tészták. Egyes Önkormányzatok helyben főzött ételekkel vendégelték
meg a látogatókat.
Kiállítóként Kötegyán Község Önkormányzata is részt vett a
rendezvényen. Saját termesztésű mezőgazdasági termékeken kívül,
saját kötésű seprűket, saját
készítésű briketteket mutattunk
be. Standunknál hagymás zsíros kenyérrel, és a Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális
Intézményének Kötegyáni dolgozói és az Idősek Klubja tagjai által sütött pogácsával és papuccsal
kínáltuk a rendezvényen résztvevőket.
Nagyon nagy sikert aratott a Fazekas Lajos és Hadi Gábor által tárcsán készített bihari lecsó. Az
elkészült, felkínálásra került étel hamar elfogyott. Rengeteg dicsérő szóval illették szakácsainkat.
A kiállítás eredményes volt, mivel tapasztalatot cserélhettünk más településekkel és magas volt az
érdeklődők száma. Bízunk benne, hogy a jövőben is megrendezésre kerül, és Önkormányzatunk
képviselni tudja a helyi közfoglalkoztatást.
Borbély Brigitta
személyzeti és munkaügyi ügyintéző
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Szociális tűzifa támogatás
Ahogyan azt már évek óta megszokhatták, a 2017. évben is lehetőség nyílik a lakosság számára szociális tűzifa támogatás igénylésére. A
következőkben szeretném röviden bemutatni Önöknek, hogyan is juthat a település szociális tűzifához és hogy ez a látszólag egyszerű
történet, milyen sok tevékenységet, háttérmunkát foglal magában.
Az első lépés, hogy a belügyminiszter meghirdette a pályázatát az 5000 fő alatti települési önkormányzatoknak szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylésére.
A pályázatot Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus végén nyújtotta be a Magyar Államkincstárhoz
szociális célú tüzelőanyag vásárlására 422 erdei m3 tűzifa beszerzésére, melynek összege 7 503 160,- Ft. Az önkormányzat a tűzifa
vásárlásához erdei m3-ként 1 000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 535 940,- Ft önerőt biztosít a költségvetéséből, valamint a tűzifa
szállításából adódó összes költséget vállalja.
A benyújtott pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2017. szeptember 29-én döntött, melynek értelmében Kötegyán
Község Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásárlására 5 173 980,- Ft ítélt, mely 291 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.
Ehhez az Önkormányzat 369.570 Ft önerőt biztosít.
Az Önkormányzat ezt követően három erdészeti céget keresett meg és árajánlatot kért a tűzifa beszerzésre vonatkozóan. A DALERD
ZRT. adta a legjobb árajánlatot, ezért 2017. október végén a nevezett cégtől rendelte meg az Önkormányzat a 291 erdei m3 tűzifát.
Köszönhetően a kedvező időjárásnak és az emberi munkaerő gyorsaságának a tűzifa november hónap végére megérkezett a településre.

A Képviselő-testület 2017. november 30.-ai ülésén megalkotta a 11/2017. (XII.1.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelőanyag
támogatás helyi szabályairól, melyet az alábbiakban olvashatnak:
Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kötegyán Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra, akik
életvitelszerűen a településen élnek.
(2) A támogatásban részesített kérelmezők részére a szociális célú tüzelőanyag biztosítása térítésmentes, az önkormányzat a
támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
(3) A szociális célú tüzelőanyag szállításából - ide értve a támogatásban részesülőkhöz való eljuttatást is - származó költségek az
önkormányzatot terhelik.
2. § (1) Szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő
berendezéssel biztosítja.
(2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – tűzifa – támogatást állapíthat meg
annak az igénylőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át
85 500,- Ft-ot, egyedül élő esetén annak 400%-át 114 000,- Ft-ot nem haladja meg.
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(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (2)(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
3. § (1) A kérelmek elbírálása során előnyt kell biztosítani az:
- aktívkorúak ellátására jogosultak,
- időskorúak járadékában részesülők,
- lakhatással összefüggő települési támogatásra jogosultak,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(2) Háztartásonként egy jogcímen nyújtható be kérelem, támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg
legfeljebb 1 erdei m3 tűzifa, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(3) Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) A szociális célú tűzifa támogatásról a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni, a kérelem
benyújtását követő 8 napon belül.
(5) A támogatás iránti igényeket 2017. december 4. és 2018. január 15. között lehet benyújtani e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon. E határidő jogvesztő.
(6) A szociális célú tűzifa átvételét a támogatásban részesített e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon igazolja.
4. § Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba és 2018. április 30-án hatályát veszti.
Nemes János
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Ruzsáné Kuczera Andrea szociális ügyintézőnél lehet igényelni és kitöltve leadni a kérelmeket, melyek elbírálása folyamatosan történik.
A tüzelőanyag kiszállítása vérhatóan 2018. január 15. után, de legkésőbb 2018. február 15-ig megtörténik.
Pallag-Fazekas Judit
vezető-tanácsos

Büszkék vagyunk!
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Mint bizonyára sokan tudják már, 2017. szeptember 21-én nagy megtiszteltetés érte a Kötegyáni Tűzoltó Egyesületet
(továbbiakban: KÖTE). Budapesten, a Hősök terén dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr 5 db felújított Mercedes Benz TLF 1000 típusú
gépjárműfecskendőt adott át az ország önkéntes egyesületeinek, elismerve tevékenységüket és megerősítve ezzel azt, hogy számítanak az
önkéntes tűzoltók munkájára. Településünk nagy örömére az 5 kiválasztott egyesület egyike a KÖTE volt!
Az 1.000 literes víztartállyal rendelkező gépjárműfecskendő indító kulcsát Sarkadi Dániel, az egyesület parancsnoka vehette át a
belügyminiszter Úrtól.

A gépjárműfecskendő ünnepélyes átadására Kötegyánban 2017. november 15-én az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
udvarán került sor. Tekintettel arra, hogy ez nemcsak helyi, hanem megyei szinten is jelentős esemény, a Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja, az országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Katasztrófavédelemi Szervezetek és Tűzoltó Szervezetek vezetői, a
Sarkadi Járási Hivatal hivatalvezetője, a Sarkadi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Sarkadkeresztúr Község polgármestere is
megtisztelték jelenlétükkel a gépjárműfecskendő szolgálatba állítására szervezett ünnepségünket. A helyi szervezetek vezetői úgy, mint
Kötegyán Község Önkormányzatának intézményvezetői, a Kötegyáni Polgárőrség elnöke, a Képviselő-testület tagjai és a KÖTE tagjai is
képviselték magukat.
Az ünnepséget a Békési Ifjúsági Fúvószenekar zenejátéka nyitotta meg, majd Nemes János polgármester Úr köszöntötte a vendégeket.
Ünnepi gondolatait mondta el Dr. Takács Árpád kormánymegbízott Úr és Dr. Kovács József országgyűlési képviselő Úr. Ezt követően
az ünnepélyes szalagátvágással megtörtént a gépjárműfecskendő szolgálatba állítása.
Községünk életében ez nagy eredmény, hiszen ha baj van, a segítség gyorsabban a helyszínre ér és meg tudja kezdeni a tűzoltást a
hivatásos tűzoltóegység megérkezéséig.
Köszönjük a KÖTE eddigi munkáját és sok sikert kívánunk a tagoknak a jövőben is!
Pallag-Fazekas Judit
vezető-tanácsos

Kincses Géza
a KÖTE elnöke
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Mindennapi életünk rímekbe szedve
Szarvason jártunk, tizennyolc nyugdíjas,
az idő borús volt, mégsem volt unalmas.
Megcsodáltuk az Arborétum minden szegletét,
Magunkba szívtuk a természet szépségét.
Elfáradtunk kicsit, de finom ebéd várt
Kimerülten, de boldogan tért haza a társaság.
Szedtünk mi szemetet szeptember hónapban
A „Te szedd” akció országos programban.
Jöttek nagyon sokan a segíteni vágyó emberek
Énekelve, dalolva szedtük a szemetet.
Október hónapban Idősek napja,
Meglepetésekkel készültünk a napra.
Könnybe lábadt szemmel hallgatták műsorunk,
Nagy tapssal díjazták előadásunk!
Finom mufinnal kínáltuk a népet,
A Polgármester Úr mondott díszbeszédet.
Az idős emberek táncra is perdültek,
Vígan mulatoztak, csodás volt az ünnep.
Almás pite verseny, nagy volt a versengés
Szandika elnyerte az első helyezést.
Tíz fajta sütemény csodálatos desszert,
olyan volt ez a nap, mint egy főnyeremény.
A Méhkeréki klubosok vendéglátása,
Mely nagy sikert aratott a helyi művelődési házba.
Bihari lecsó, illatos sütemény várta őket,
Az Asszonykórus is szórakoztatta a népet.
Vidám víg napok, jókedvű társaság,
Segítőkészség, barátság.
Így telnek hát a klubos napjaink,
Sokan részt vesznek, s jól érzik magukat mind.

Kosztinné Nagy Anikó
Szociális gondozó
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Recept Klub
Töltött libanyak
Hozzávalók:
-1 libanyak
-libahús
-csiperkegomba
-máj (sülve)
-tejbe áztatott
-fél zsemle
-1 nyers és 1 főtt tojás
-só, bors
-zöldpetrezselyem
-majoranna
A nyakról a bőrt lehúzzuk
és a keskenyebb végét
bekötjük.
A főtt libahúst apró
darabokra vágjuk és a
hozzávalókkal
összekeverjük.
A töltelékkel a nyakat
megtöltjük, a végét
bevarrjuk és a levesben 30
percet főzzük.
Kivesszük és libazsírban
mindkét oldalát pirosra
sütjük.
Hidegen és melegen is
fogyaszthatjuk, szépen felvágva.

Kocsonya
Hozzávalók:
-4 db sertésköröm
-4 fej fokhagyma
-2 db csöves erőspaprika
-só fűszerpaprika
A körmöket elfűrészeljük, fazékba
rakjuk, felöntjük kb 3 liter vízzel,
hozzáadjuk az egészben hagyott
fokhagymát, a csövespaprikát,
megsózzuk és lassú tűzön jó puhára
főzzük.
Leszűrjük és a kicsontozott
körmöket tányérba rakjuk. A levet
hagyjuk kihűlni, amíg a zsír feljön a
tetejére. Ezután a zsírt leszedjük és
a levet felmelegítjük, hogy rá tudjuk
önteni a tányérokban lévő
körmökre. A tetejét megszórjuk
kevés fűszerpaprikával.

Jó étvágyat kívánunk!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtáros
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Influenza elleni védőoltásról
Influenza elleni védőoltást kinek érdemes beadni?
Aki biztos védettséget szeretne a vírusokkal szemben. Főleg az idősebbeknek és a munkájuk során sokakkal kapcsolatba kerülő
embereknek ajánlott a védőoltást beadatni.
Tudni kell azt is, hogy a védettség kialakulásához 1-2 hét szükséges, így azt sem lehet kizárni, hogy valaki azelőtt betegszik meg, hogy
ez a védettség kialakulna. Az oltást évente újra be kell adatni. Az oltás beadásának még járvány idején is lehet szerepe, mert a zsúfolt
várótermekben már nagyobb a fertőzésveszély.
Akik szeretnék beadatni a vakcinát a háziorvosnál megtehetik, még nem késő!
Dr. Deák Ferenc
családorvos, címzetes főorvos

A Kötegyáni Hírmondó Minden Kedves Olvasójának Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
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