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Kötegyán Község Önkormányzatának
2018 - 2019 - es pályázati hírei
Kötegyán Község Önkormányzata a 2018-2019-es években is folytatja a pályázatok beadását és az elnyert támogatások megvalósítását.
2018. első félévében megvalósult az Óvoda és Konyha energetikai felújítása, amely külső hőszigetelést, akadálymentes rámpa illetve
mosdó építését tartalmazta, felújításra került a Rendelő tetőszerkezete, amely napelemes-rendszert is kapott. Az MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság napelem parkok építésére nyert pályázatot, az egyik Kötegyánban a Vásártér utca
melletti Önkormányzati területen valósul meg, amely előre láthatólag 2018. október 1-ével kerül beüzemelésre. A terület mellett kérjük,
fokozott figyelemmel közlekedjenek, ugyanis elektromos kerítéssel van védve.

Elnyert pályázatok, melyek megvalósulása 2019-re várható:
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása Kötegyánban (TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00032)
A jelenlegi piactér helyére építésre kerül egy fedett piaccsarnok, amely a meglévő 2 fasor között fog elhelyezkedni a Vasút
utcával párhuzamosan, a Táncsics utca felől parkolóhelyek kialakításával. Jelenleg építési engedélyezési eljárás van folyamatban,
melyet a közbeszerzési eljárás fog követni.
1.

Kapott támogatás összesen:
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44 777 299.- Ft

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán Községben (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012)
A pályázatok beadásának 2. körében módosításra került a kerékpárút pályázata, melyet ezúttal meg is nyertünk. Az építés 2
részből áll majd, az 1. részben a Vasút utca mentén az út mindkét oldalán kerékpársáv kerül építésre a Szabadság utcától a Kötegyán
tábláig, a 2. rész a bekötőút melletti kétforgalmú kerékpárút építését tartalmazza a Kötegyán táblától a Sarkadi út melletti, meglévő
kerékpárútra csatlakozva, vasúti átkelő kiépítésével. Jelenleg az építési engedély tervek készítése van folyamatban.
2.

Elnyert támogatási összeg:

245 000 000.- Ft

2018-ban beadott pályázatok:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (406 661)
A Belügyminisztérium idén is lehetőséget biztosított önkormányzati fejlesztések pályázására, a támogatási keret nagyon
behatárolta a lehetőségeket, melyet a képviselő-testület a Keskeny utca felújítására fordítana. A felújítás az út alapszerkezetének
javítását és aszfalt burkolattal történő zárását tartalmazza.
1.

A pályázat összköltsége:
A pályázatra kapható támogatás:
A pályázat támogatási aránya:
A pályázathoz szükséges önerő:

17 731 994.- Ft
15 000 000.- Ft
95 %
2 731 994.- Ft

Kisléptékű településfejlesztési akciók (VP6-19.2.1.-55-4-17)
A pályázat beadásával az Önkormányzat a Kötegyáni temetőben található Ravatalozó épületének felújítását célozza meg,
amelynek állapota a 2001-es építése óta sokat romlott. A pályázat tartalmazza a felső tető felülvilágító cseréjét, új polikarbonát fedés
készítését és a kapcsolódó szerkezetek felújítását, javítását, vakolat javításokat, és a kültéri fa szerkezetek festését.
2.

A pályázat összköltsége:
A pályázatra kapható támogatás:
A pályázat támogatási aránya:
A pályázathoz szükséges önerő:

6 315 789.- Ft
6 000 000.- Ft
95 %
315 789.- Ft
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Lomtalanítás
Értesítjük a tisztelt kötegyáni lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2018. október 15-én (hétfőn) lomtalanítási napot tart.
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, melyet díjmentesen elszállítanak.
Nem kerül elszállításra:
- az építési törmelék, gumiabroncs,
- elektromos háztartási eszköz,
- veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb.), zöldhulladék.
Kérjük, hogy a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
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Megyenap 2018
2018. szeptember 1-én, harmadik alkalommal
került megrendezésre Békéscsabán a Megyenap,
amit a Békés megyei összetartozás napjának is
neveznek. A Szent István téren és a Jókai Színház
előtt Békés megye legnagyobb kézműves
vásárával és termelői piacával várták az
érdeklődőket. Az eseményt fúvósok reggeli
felvonulása és Lischka Gábor dobolása indította.
A felvonulásban komoly szerepet vállaltak a
katonai hagyományőrző csapatok is, akik a nap
folyamán
bemutatókat
is
tartottak
az
érdeklődőknek. A rendezvényen Kötegyán
Község is képviseltette magát és bemutatta helyi
értékeit. A Megyenap részeként átadásra kerültek
az oklevelek, melyek igazolják, hogy a Kötegyáni
Települési Értéktár részévé váltak az alábbiak:

Bihari lecsó

Elszármazottak Találkozója

Fényes Imre emléktábla

Gellén Margit régiséggyűjteménye

Gyepes folyó

I. világháborús emlékmű

II. világháborús emlékmű

Kossuth szobor

Kötegyáni Asszonykórus

Kötegyáni kopjafa és faszobor gyűjtemény

Kötegyáni Vendégház

Művésztelep

Nagylegelő

Milleniumi Napóra

Öko-Park

Református templom

Római katolikus kápolna

Táncsics emlékoszlop

Táncsics emléktábla

Szőke Sándor

Ungvári Mihály
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

A Kötegyáni Asszonykórus nyári programjai
A nyári programjaink elég „szellősen” teltek, az események zömét a társklubokkal való találkozások tették ki ( Sarkadi ÁFÉSZ, Sarkadi
Érdekvédelmi Egyesület, Sarkadkeresztúri Orchideások, Sarkadkeresztúri Érdekvédelmi Egyesület, Biharugra valamint Nagyszalontán
képviseltük Kötegyán Községet ).
- Felléptünk a Gyulai Körösvölgyi Sokadalom rendezvényén,
- Az őszi programjainkat tekintve a következő eseményen képviseljük a községet,
- Szeptember 21-én a Sarkadi Dalos Találkozón léptünk fel,
- Október 1-én az Idősek Otthona 15 éves születésnapi rendezvényén szintén dalcsokorral kedveskedünk a megjelenteknek,
- Október 12-én a békéscsabai Csaba Parkban az idősek napi rendezvényen lépünk fel a kórussal,
- Október 13-án a Sarkadi ÁFÉSZ rendezvényén képviseljük kicsiny falunkat Kötegyánt,
- Október 27-én a Gyulai Regionális Dalos Versenyen mérettetjük meg magunkat,
Mindezen rendezvények jól mutatják, hogy elég mozgalmas ősz áll majd előttünk, de igyekszünk mindenhol képességeinkhez mérten
képviselni Kötegyán Községet.
Örömhír számunkra, hogy egy régi klubtársunk tért vissza hozzánk, Kolozsi Jánosné „Maja” személyében.
Nagy Józsefné
asszonykórus vezető
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Közfoglalkoztatási Kiállítás 2018

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is
megrendezésre
került
a
Békés
Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállítás, amely Békéscsabán a
Szent István téren került megrendezésre 2018.
szeptember 5-én. A kiállításon a Békés megyei
önkormányzatok vettek részt bemutatva a
közfoglalkoztatásban elért eredményeiket. Kötegyán
Község Önkormányzata is jelen volt az eseményen,
hogy bemutassa a közfoglalkoztatásban termesztett zöldségeket és a
közfoglalkoztatottak által kötött seprűit. A rendezvény ideje alatt hagymás
zsíros kenyérrel, az Idősek Klubja által sütött pogácsával és lekváros papuccsal
láttuk vendégül az érdeklődőket. A hagyományokhoz híven idén is elkészült a
Bihari lecsó, amit a helyszínen főzött Fazekas Lajos és Hadi Gábor, aminek
nagy sikere volt. A kiállításon jelen volt dr. Hoffman Imre, a
Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási
és
Vízügyi
Helyettes
Államtitkárságának helyettes államtitkára is, aki Kötegyán standjánál is
megállt és elbeszélgetett a kiállítókkal.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Tele programokkal!
Kirándulások, szalonnasütések, gyógytorna, mozi…
Az elmúlt hetek és hónapok rendkívül gyorsan és sok-sok színes programmal tarkítva múlt el. A tavasz nem telhetett el vidám
szalonnasütések nélkül, amit egy-egy finom süteménnyel koronáztunk meg. Kiemelt programjaink között szerepelt a Szegedi Vadaspark
látogatása, amit már nagyon régóta terveztünk, de ha Szeged, akkor mindenképpen látnunk kellett a Szegedi Dóm gyönyörű épületét
melyet egy felhőszakadásnak köszönhetően hosszan csodálhattunk meg. Régóta terveztük már a határbeli túrázást, de a kerékpáros
kiruccanásunkat valami ok miatt mindig el kellett halasztanunk. Ekkor jött azonban a nagy ötlet: Kirándulás a határba a „batárral”. A
gondolatot tettek követtek melyet Nemes Jani bácsi tett feledhetetlenné számunkra a Kötegyáni határ bemutatásával. Nagyon nagy sikert
aratott a Klubosok és az Asszonykórus körében is, ezért egy második kirándulás is napi rendre került, amit már egy nagyon finom dám
pörkölt tett még emlékezetesebbé, melynek alapanyagát szintén ő ajánlotta fel a csapatunknak, melyet szeretnénk még egyszer
megköszönni. Jókedvűen, talpig porosan érkeztünk haza. A nyár folyamán a Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai irányításával
megkezdtük a Nordic Walking edzéseket a Kötegyáni ÖKO Parkban,
mely nagyon egyszerűnek tűnt, de ha a helyes technikát alkalmaztuk,
akkor másnap érezhettük a végtagjainkban a kellemes izom fájdalmat.
Szeptember hónapban megnéztünk egy romantikus vígjátékot
Békéscsabán a Center moziban. Októberben újra gyógytorna foglalkozás
kezdődik az EFI gyógytornásza közreműködésével, melynek helyszíne
az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár lesz hat alkalommal.
Terítéken van süti és palacsintasütés melyre már pogácsa és
papucssütéssel be is melegítettünk.
Az elkövetkezendő hónapokra nagyon sok színes programmal
készülünk, amire minden kedves kikapcsolódni vágyó embert szeretettel
várunk!
Kosztinné Nagy Anikó
szociális gondozó
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Szemétszállítási díj
Ahogyan azt már bizonyára sokan tudják, Kötegyán Község Önkormányzata 2014. évtől azt a vállalást tette, hogy mentesíti a
szemétszállítási díj kifizetése alól azokat az (lakcímnyilvántartó rendszer szerint) egyedül élő kötegyáni lakosokat, akik a 70 évet
betöltötték.
2017. év októberétől ez annyival egészült ki, hogy az Önkormányzat a Kötegyánban élő hadiárváknak és hadigondozottaknak is
biztosítja a mentességet helyi rendelet alapján. Mindehhez az adott év január elsején rendelkezésre álló adatokat vesszük alapul.
A szemétszállítási díjjal kapcsolatos negyedéves csekkeket az Önkormányzat tehát továbbra is kifizeti, azok megőrzésre kerülnek. Igény
esetén a csekkszelvényeket a Polgármesteri Hivatalban, Pallag-Fazekas Juditnál kikérhetik.
Pallag-Fazekas Judit
anyakönyvvezető

Szépkorúak köszöntése
„95 év 5 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhet bárhol.
Boldogságban, egészségben legyen gazdag,
mindent megkapjon, amit az élet még megadhat.
Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapja,
kívánunk boldog 95. születésnapot ma!”
2018. év áprilisában és szeptemberében is volt szerencsénk meghallgatni ezt a kedves verset, hiszen az Idősek Otthonában ismét két
újabb lakó ünnepelhetett.
2018. április 9-én Nagy Jóska bácsit szépkorúvá válása, azaz a 90.
születésnapja, 2018. szeptember 18-án Felföldi Mártonné, Marika nénit 95.
születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Szalai Lászlóné intézményvezető,
Nemes János polgármester és Pallag-Fazekas Judit anyakönyvvezető
családjaik, gondozóik és lakótársaik körében.
Nagy Jóska bácsi születésnapi ünnepségének nyitásaként megismerhettük az
életútját, majd a polgármesteri köszöntő után a miniszterelnöki oklevél és az
önkormányzati emléklap átadására került sor. Zárásként pedig felcsendültek a
fenti vers kedves sorai.
Szerencsés, hiszen azon kevesek közé tartozik, akik megélték a 90. életévet és
ami még fontosabb, hogy mindezt úgy, hogy a házastársuk mellettük lehetett.
Nagy József 1928-ban született Kötegyánban. Nehéz gyermekkora volt, ezért
hamar fel kellett nőnie. Az életben a legnagyobb
segítsége, tanítója, örök társa felesége volt, akivel 3 évig
tartó udvarlás után házasodtak össze 1950-ben, és 67
évet éltek le együtt megbecsülésben, szeretetben.
Kezdetben seprűkötőként dolgozott. Amíg ő a seprűt
kötötte, felesége tanította neki a szorzótáblát.
Ezt követően a TSZ-nél fizikai munkát végzett.
Kitanulta a kőműves szakmát is, és ezzel foglalkozott
hosszú évekig. Időközben felépítette saját házukat,
ahová nagy örömmel költöztek be. Kertjükbe 180 db fát
ültettek. Két fiuk születése (József és Ferenc) tette
teljessé boldogságukat. Kiegyensúlyozott, szeretetteljes
családi légkörben nevelték fel gyermekeiket. Ezt
követően munkát kapott a Tanácsnál Kötegyánban, és
brigádvezetőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
Büszke arra, hogy az Óvoda építéséből munkavezetőként
vehette ki a részét, illetve az akkori Kultúrház felújítását
ő maga végezte. Szorgalmas, munkaszerető emberként
szépen haladtak, mindenük megvolt. Nyugdíjas éveik
szeretetben teltek, unokáik és dédunokáik születtek,
gyarapodott a család. Amikor azonban egyre több egészségügyi problémával kellett szembenézniük, feleségével eldöntötték, hogy
beköltöznek az Idősek Otthonába, mely Jóska bácsi elmondása alapján jó döntésnek bizonyult.
Jóska bácsit kedvessége, humora, optimizmusa lendíti át a nehézségeken. Köszöntése után csak annyit mondott: „Gyertek majd el a 100.
születésnapomra is!”
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Felföldi Mártonné Marika néni életútját dr. Szalai
Lászlóné olvasta fel, a polgármesteri köszöntő után a
miniszterelnöki oklevelet és az önkormányzati
emléklapot egy virágcsokor kíséretében meghatottan
vette át az ünnepelt. Szerettei, fiai, unokái,
dédunokája, a gondozók és a lakótársak körében
boldogan töltötte 95. születésnapját.
Felföldi
Mártonné
1923-ban
született
Sarkadkeresztúron. Három testvérével együtt a tanyán
nevelkedett. A háború nagy veszteséget okozott a
családnak, mivel két fiútestvérét elvesztette. Szülei
igyekeztek kitanítani, ennek köszönhetően 6 osztályt
végzett, majd megtanulta a varrónői szakmát.
Első házassága rövid ideig tartott, hiszen férjét
elvitték a frontra katonának, ahonnan nem tért vissza.
Kötegyánban ismerkedett meg második férjével,
Mártonnal. Házasságukból két gyermek (Márton és
József) született. Férje sajnos hamar távozott az élők
sorából, ezért Marika néni 23 éven keresztül élt egyedül. Szorgalmas, dolgos asszonyként mindig rendben tartotta házát, portáját,
azonban az idő múlásával ereje megfogyott, ezért beköltözött az Idősek Otthonába.
Ennek lassan másfél éve… Jól érzi magát az Otthonban, kedves természete, alkalmazkodóképessége révén könnyen beilleszkedett a
közösségbe.
Kedves Jóska bácsi, kedves Marika néni!
Tisztelettel állunk meg és hajtunk fejet az évek múlása előtt. Kívánjuk, hogy sokáig legyenek még közöttünk jó egészségben, és azt,
hogy - Jóska bácsi meghívásának eleget téve- a 100. évfordulókat is együtt ünnepelhessük!
Pallag-Fazekas Judit
anyakönyvvezető

Fiatalító arctorna
Igazuk volt az időjósoknak. Tényleg elviselhetetlen hőséget
kellett elszenvednünk ezen a nyáron. Ha az ember kilépett a
szabadba, mintha egy katlanba lépne, délután sem enyhült az
idő, talán négy óra körül volt a legmelegebb. Eső alig volt, ha
akadt is egy-egy futó zápor, utána a nagy páratartalom miatt
még kibírhatatlanabb volt a meleg. Szinte folyamatos volt a
hőségriadó, a médiában ajánlásokat tettek, ki-hol talál
lakóhelyén klimatizált intézményeket, ahol ajánlatos naponta
egy-két órát eltölteni. Ilyenkor muszáj a szervezetünknek egy
kis pihenőt biztosítani szüntelen erőlködése közben, mellyel
próbálja egyensúlyban tartani az életfunkciókat.
A meleg, az izzadásból adódó folyamatos folyadékvesztés
nemcsak belső, létfontosságú szerveinket teszi próbára, hanem
kültakarónkon is nyomokat hagy. Bőrünk, mely a testet
kívülről borító szövet / 1,5-1,8 négyzetméter, kb.10kg/ három
rétegből áll. A legfelső védő rész a felhám/ epidermis/, ezt
követi az irha/ dermis/, mely a bőr rugalmasságának és
tartósságának biztosítéka. Harmadik, legbelső réteg a bőralja/
subcutis/, mely az energiaraktározás, a hőszigetelés és
nagyobb fizikai hatások tompítása miatt lényeges. A
legszembetűnőbb felületnek, az arcbőrnek sajátos szerkezete
van, ahol nincs a fentebb leírt rétegződés, az arcizmok
közvetlenül a bőr kötőszövetébe sugároznak részint a koponya
csontjain eredve, részben magában az arcbőrben ered és tapad.
Vannak önmagába visszatérő izmok, melyek például a
szájnyílást záró ajkak izmos alapját és a szemréseket záró szemhéjak izmos borítását alkotják. Ez a sajátosság teszi lehetővé, hogy igen
változatosan tudjuk mozgatni az arcbőrt, ezzel érzelmeket tükröző mimikát tudunk létrehozni.
A szélsőséges időjárás, ugyanúgy mint a természetes öregedés sokat ronthat arcunk állapotán. Kánikulában napi 6 liter víz
fogyasztásával elérhetjük megfelelő hidratáltságát, gránátalma tartalmú krém használatával, mely szabadgyökfogó, és zöldteát vagy
páfrányfenyőt /ginkgó/ tartalmazó szérumok segítségével javíthatjuk arcbőrünk szerkezetét.
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Egy másik lehetőség az arcjóga napi alkalmazása, mely a következő gyakorlatokból áll:
1. Húzzuk fel szemöldökünket a homlok ráncolása nélkül, ezt felfelé nézéssel lehet elérni, próbálkozzunk tükör előtt.
2. Ujjbegyeinkkel paskoljuk zongorázó mozdulatokkal arcunkat járomcsontunktól a halántékunk felé haladva.
3. Mutató ujjunkat húzzuk végig az orrnyeregtől kiindulva a halántékig többször, ezt legjobb arckrémezés alkalmával végezni, mivel így
jobban csúszik a bőr.
4. Csücsörítsünk szánkkal, és dugjuk ki nyelvünket, amennyire csak tudjuk. Nagyon jó a száj körüli ráncok megelőzésére.
5. Szegjük fel állunkat, szánkkal csücsörítsünk, mint a csimpánzok, érezzük, hogy feszül a tokarész.
6. Nyelvünkkel simítsuk végig, masszírozzuk belülről a pofazacskót a nevetőránc mentén/ oda-vissza/, mely az orrcimpától a szájzugig
tart.
7. Szívjuk be kétoldalt orcáinkat, hogy „nyusziszáj-”unk legyen, és próbáljunk mosolyogni, de ne a szemünkkel. Ezt is érdemes tükörben
ellenőrizni.
8. Szívjuk be úgy az orrunkat, hogy az orrcimpák kitáguljanak, és nyomkodjuk mutatóujjunkat az orrcimpa felett-mellett a bőr alatt
feszülő izmokra.
9. Hüvelykujjunk bütykét szorítsuk a két szájzugra, ajkunk beszívásával és kiengedésével tornáztassuk a szájszélek izmait.
10. Ez a legmurisabb, ajánlatos teljes magányban gyakorolni, nehogy kattantnak nézzenek: nyissuk szánkat és szemeinket is óriásira, „
vágjunk idióta arcot”, feszítsük meg teljesen izmainkat, rugalmassá tesz olyan izmokat is, amit alig használunk, de ettől függetlenül
petyhüdtté válása a korral előrehalad.
Ha megfelelően gondozzuk bőrünket és tornáztatjuk arc- és testizmainkat, idősebb korunkban is meg leszünk elégedve kinézetünkkel,
lehetünk az az ismerős, akinek azt mondják: Akár tíz évet is letagadhatnál!
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó
Kristály Gyógyszertár

Beregszászi Éva Alapítvány
A Beregszászi Éva Alapítvány nevében tisztelettel köszönjük a sok kedves köszönő elismerést, amelyeket a közterület virágosításáért
kaptunk.
Nagyon jól esnek ezek a megkeresések. Itt és most van annak a helye, hogy köszönetet mondjunk azoknak a magánszemélyeknek és
vállalkozóknak, akik anyagilag is támogatták a település szebbé tételét.
Persze, az Önkormányzat és a dolgozói segítsége nélkül nem díszlenének ilyen szépen ezek a növények, hiszen minden nap ápolni,
locsolni, gondozni kell őket.
Reméljük, hogy még sokáig szebbé teszik napjainkat a virágok látványa, illata, színei.
Hajduné Beregszászi Éva Alapítvány
Kuratóriuma

Határjárás vadász szemmel
Ez év szeptember 9-én, immár negyedik
alkalommal
láthattuk
vendégül
és
szervezhettem
programot
a
Lencsési
Közösségi Ház Természetjáró Körének. Ez
alkalommal a Kötegyáni határt vettük célba.
Kirándulásuknak a "Határjárás vadász
szemmel” címet adták, nem véletlenül. Hiszen
hosszas egyeztetés és szervezés előzte meg ezt
a verőfényes szombati napot. A csapat tagjai
szombaton reggel 10:33-ra érkeztek a helyi
vasút állomásra, ahol a vadásztársaság
csapatszállító kocsijával, egy szakavatott
sofőrrel, Balázs Józseffel a Kötegyáni határról
is mindent tudó Balogh Elekkel, a hivatásos
vadásszal, Juhász Gyulával és párjával Oláh
Zsófival vártuk őket.
A rendezvény sikerét mutatja, hogy a tervezett
20 fő helyett 30 fővel érkeztek, akik mind a mi
kis falunk szűkebb és tágabb környezetére
voltak kíváncsiak. A kölcsönös üdvözlés és fotó készítés után útnak is indultunk, hogy feltérképezzük Kötegyán rejtett szépségeit.
Tervezett útvonalunk a következő volt: Lokalizációs töltés - Nagytölgyfa - Határsáv - Akácos út - Szőke Juliska - Noveczki - Két kút Hódi föld - Csipkési út - Vadkörtefa - Borsós fíter - Beliczay Kút - Vadásztanya - Faluközpont. Több kultikus helyen, így a Határsávnál,
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Nagy Tölgyfánál, Beliczay kútnál mindenre kiterjedő ismertetőt
kaphatott a nyugalmazott igazgatótól Balogh Elektől, valamint a
jelenlegi vadállomány helyzetéről tudhattunk meg érdekes
információt Juhász Gyula vadőrtől.
A kastély helyén álló kút vízéből minden megfáradt „vándor”
jókat kortyolhatott. A vadásztanyához érkezve vendégeink
megtekinthették a fácán neveldét, az ott nevelkedő fácánokkal.

Már 14 óra körül járt, amikor megérkeztünk a helyi vadásztársaság
udvarára, ahol a Kötegyáni Asszonykórus tagjai dalcsokorral várták
kedves vendégeinket. Ezek után egy igazán finom ebédnek lehettünk
részesei, amit Torzsa Ferencné és Pallag Mária készített el
számunkra, illetve a kórus tagjai által sütött süteményeket
fogyaszthattuk el. Ezek után kötetlen beszélgetés, és aki még esetleg nem látta volna falunk központi részét, annak megtekintése
következett.
Vendégeinket visszaszállítottuk a helyi vasútállomásra és a búcsúzásnál hitet tettünk a mellett, hogy ennek a baráti kapcsolatnak
folytatódnia kell. Ennek jegyében a békéscsabai vendégeink meghívtak bennünket a szokásos, 12. alkalommal megtartásra kerülő
András napi „Kolbászparádé a Lencsésin” című rendezvényükre.
Borbély József
közművelődési tanácsnok

VII. Kötegyáni Falunap
A hagyománynak számító Kötegyánból Elszármazottak
Találkozójának „másnapján” ismét megrendezésre került a
Kötegyáni Falunap. A sorban a hetedik.
2018. augusztus 11-én, szombaton nagy volt a forróság, azonban
szerencsére ez nem szegte kedvét az érdeklődőknek, szórakozni
vágyóknak.
Reggel 8 órakor, a 17 benevezett csapattal kezdetét vette a
főzőverseny és kiosztásra került csapatonként 5 kg marhahús. A
szoborkertben hamar felállították a bográcsokat, előkerült a
kosarakból a hagyma, a fűszerek és indult a „csata”. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is felállította az üstöket és nekiláttak a
híres „tyúkos káposzta” és a birkapörkölt elkészítéséhez, valamint
pár méterrel arrébb, a Konyha Intézmény dolgozói is fakanalat
ragadtak, hogy a babgulyás ebédre elkészüljön.
Reggel 9 órától a nagy meleg ellenére a vállalkozó szellemű
focisták is összemérhették tudásukat, technikájukat a kispályás
focimeccsek keretében, valamint Ruzsa János, a Sarkadi
Rendőrkapitányság képviseletében rögtönzött kerékpáros ügyességi
pályát állított fel és tette próbára a biciklis gyerekek koncentrációs
képességét, egyensúlyát, gyorsaságát.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pedig lehetőséget biztosítottak
a gyermekek részére a tűzoltófecskendő kipróbálására.
Reggeltől folyamatosan érkeztek a különböző finomságokat kínáló
árusok is: volt vattacukor, csavaros fagyi, lángos, kürtős kalács,
törökmogyoró, törökméz, édességek, kaphatóak voltak játékok, lufik
és természetesen ruhanemű is.
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11 órától megérkezett a gyerekek által
várva-várt „Napraforgók” evangéliumi
játszóház ugrálóvárral, 4 száron húzható
„bikával”,
kukac-alagúttal,
népi
játszóházzal, valamint lehetőség nyílt
gyöngyfűzésre, rajzolásra, színezésre,
kézműves játékok kipróbálására. És
természetesen
volt
arcfestés
és
csillámtetkó készítés.

A Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda készséges és kedves munkatársai is képviselték
magukat az eseményen, így lehetőség volt ingyenes állapotfelmérésre,
vérnyomásmérésre.
Már a kora délelőtti órákban kezdetét vette a sétakocsikázás, mely minden évben
nagy népszerűségnek örvend kicsik és nagyok, falubeliek vagy éppen távolabbról
érkezők körében is.
A Falunapi programsor délben, az ebéddel vette kezdetét. A
műsorvezetők – Peti és Icu kezükbe vették a mikrofont és a
programsor fonalát- kedvcsináló beharangozóikkal lelkesítették az
érdeklődőket.
Az Önkormányzat minden kilátogatót vendégül látott egy tányér
babgulyásra, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig tyúkos
káposztára vagy éppen birkapörköltre, kinek-kinek ízlése szerint.
Nemes János, Kötegyán község polgármestere köszöntötte a
megjelenteket és hivatalosan is megnyitotta az eseményt, melyet a
„Kötegyán Községért” érdemérmek átadása követett. Az
érdemérmeket Szőke Sándor, kötegyáni szobrászművész készítette.
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Kötegyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014-től minden Falunap
alkalmával érdemérmet adományozott azok számára, akik valamilyen területen
kiemelkedőt alkottak, és sokat tettek a településért. Ebben az évben két személyt
részesített az Önkormányzat képviselő-testülete Kötegyán Községért
érdeméremben. A képviselő-testület a posztumusz érdemérmet néhai Ungvári
Mihálynak adományozta, melyet felesége vett át meghatottan.
Ungvári Mihály Kötegyán szülötte volt. Valódi polihisztor és lokálpatriótaként
imádta szülőfaluját. Hitt a közösség építő erejében: szervezte a helyi és megyei
ifjúsági - és klubmozgalmakat, országos és külföldi kirándulásokat, író-olvasó
találkozókat, képzőművészeti táborokat, művésztelepeket, szüreti felvonulásokat,
rajzszakkört tartott a diákoknak, festett, diszkót tartott, miközben ő maga volt a DJ
is egyben, tevőlegesen részt vett a helyi szépítő mozgalmakban: az Óvoda
építésénél
téglát
bontott,
betonozott és tette ezeket
olyan természetességgel és
hitelességgel, amiért a helyi
fiatalok felnéztek rá. Valódi, pezsgő klub - és ifjúsági életet teremtett. Életre hívta
Kötegyáni Baráti Kör Egyesületet, vezető szerepet vállalt a kötegyáni Öko-tó és
Ökopark létesítésében és a több, mint 250 db kopjafa elkészítésében, kulcsszerepe
volt a Művelődési Ház felújításában. Halálával nagy űrt hagyott maga után.
Kötegyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete tisztelegve emléke előtt a
10. érdemérmet az ő részére ajánlja.
A 11. érdemérmet Balogh Jánosné, Ica néni vehette át. 1958-tól kezdve egészen
nyugdíjba vonulásáig a Tanácsnál, Polgármesteri Hivatalnál dolgozott Borbély
Ferenc, Felföldi József tanácselnökök és Bujdosó Lajos polgármester ideje alatt.
Szinte minden munkaterülettel megismerkedett: volt a Végrehajtó Bizottság titkára,
gazdasági ügyintéző, adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető, jegyző, önkormányzati
képviselő, alpolgármester. Így tett szert egy olyan komplex, nem mindennapi
tudásra, mellyel a település érdekét tudta szolgálni.
Elvégezte a Tanácsakadémiát Budapesten, majd a Budapesti
Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakát. Tudását
folyamatosan bővítette, hivatástudata révén az élethosszig tartó
tanulás nem jelentett nehézséget számára. Munkájában mindig a
pontosság, a naprakészség és a precizitás jellemezte. Annak a
feladatnak, amit rábíztak, gazdája volt. Szerette munkáját, és
mindezt példaértékű hozzáállással végezte.
Szeretett családja, két leánygyermeke: Kati és Icu, fiú unokái és

egy dédunokája körében, aktívan tölti nyugdíjas éveit, melyhez
jó egészséget kívánunk.
Az érdemérmek átadását a Kötegyáni Asszonykórus színes
dalcsokra követte. A műsort Kiss Ferenc citerakísérete
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színesítette. A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola kötegyáni növendékeinek lelkes
néptánc fellépésével folytatódott a programsor.
Rita bohóc interaktív zenés, lufihajtogatós gyermekműsora következett, melyet kicsik
és nagyobbak egyaránt élveztek a színpad előtt. A programsorban Deák János, Nagy

Patrícia és Szferle Mihály
csikósbemutatója következett.

látványos

Ezt követte Palkó Noémi lendületes, pezsdítő
kangoo fitness bemutatója, valamint a
rúdtánc
show,
melyet
hihetetlen
profizmussal, erőkifejtéssel adtak elő a
lányok.
A főzőversenyen készült ételek zsűrizése
időközben megkezdődött. A zsűrinek
nem volt könnyű dolga, hiszen
finomabbnál-finomabb marhapörköltek
sorakoztak az asztalon, szám szerint 17.
Az első helyen a „Hús zabálók” névvel
nevezett csapat végzett és vehették át az
oklevelet és a serleget.
A kispályás foci eredményhirdetése
következett. Két csapat közül a gyorsabb
és ügyesebb a „Mind1” névvel induló
csapat lett.
A fellépők ezt követően sorban érkeztek
és léptek fel a színpadra, a hangulat is
ezzel egyre inkább fokozódott. A
délutánt Laczkás és Termi Mámor
nyitotta és alapozta meg.
Közben a főtéren a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett gyermek és felnőtt vetélkedőkön szórakozhattak a
kilátogatók: volt kötélhúzás, lekvároskenyér-evő verseny,
sörivó-verseny, valamint a gyermekek ingyen fagylaltot is
kaptak.

A színpadi produkciók sorában a következő fellépő a sokak által nagyon
várt Animal Cannibals volt, akik fantasztikus hangulatot teremtettek a
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színpadon és az az előtti tánctéren. Felcsendültek olyan ismerős dallamok,
mint a „Takarító-nőőő…”, amit szinte mindenki velük énekelt.
Sztojka Tibi tovább fokozta a hangulatot, a lírai daloktól kezdve a
pörgősebb számokig több oldaláról megismerhettük a számunkra egyébként
sem ismeretlen énekest.
A rózsaszín party malac és Dj. Hlásznyik sláger DJ Show-ja felpörgette a
hangulatot, majd Sláger Tibo romantikus dalaira és az Abba Show ismert
számaira szinte már mindenki a színpad előtti tánctéren táncolt. Izgatottan
várta mindenki a nagy fellépőket, az Irigy Hónaljmirigy showt, valamint a
tűzijátékot.
Azonban ez előtt még tombolahúzás következett. Az Önkormányzat
100.000 Ft értékben vásárolt tombolatárgyakat, melyek közül mindegyik
gazdára talált. A két nagyobb összegű tombolatárgy egy vasaló és egy
melegszendvicssütő voltak, a fődíj pedig egy 50.000 Ft értékű Media Markt
vásárlási utalvány volt. A nyerteseknek gratulálunk!
Az Irigy Hónaljmirigy megérkezéséig Retro DJ Showra táncolhatott a
közönség a színpad előtt.
Éééés megérkezett az Irigy Hónaljmirigy - lendületesen, viccelődve,

parodizálva - ahogyan azt megszokhattuk tőlük. Fantasztikus hangulatot teremtettek, az ismert számokra mindenki táncolt, énekelt.
A fellépők sora szemet gyönyörködtető tűzijátékkal zárult, mely valóban méltó lezárása volt ennek a fantasztikus programsornak.
Azonban aki úgy érezte, hogy még bírja hajnalig, az sem maradt program nélkül, hiszen az utcabál, melyre a zenét Dr. Mokan és Dj.
Széplucky szolgáltatta, ez után vette kezdetét hajnalig.
Reméljük, hogy minden kilátogató jól érezte magát és megtalálta a számára legmegfelelőbb programot a széleskörű kínálat, a sokszínű
lehetőség között! Hiszen ez a nap azért van, hogy kicsit ünnepeljünk, együtt legyünk a családunkkal, barátainkkal, rég nem látott
ismerőseinkkel itt, Kötegyánban.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap ilyen jól sikerüljön. És reméljük, hogy jövőre ugyanitt
találkozunk!
Pallag-Fazekas Judit
anyakönyvvezető

Kötegyánból Elszármazottak Találkozója
2018. augusztus 10.
„ A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadnak el soha.”
(Fekete István)
Szokásainkhoz híven idén immár 8. alkalommal tartottuk meg a Kötegyánból
Elszármazottak és a községben élő lakosok találkozóját.
Délután 13:00 órára vártuk szeretettel a Találkozó résztvevőit. Szép számú közönség gyűlt
össze. Mint minden évben most is Hajdu Erzsikét kértük fel a narrátor szerepére és ő
készéggel fogadta.
Ünnepségünk sztárvendége Peller Anna művésznő a hangok királynőjének műsorával vette
kezdetét akit még sokáig hallgattunk volna.
Rövid műsorunk keretében elsőként Bálint Beatrix Ilona 4. osztályos tanuló elénekelte az
„Elindultam szép hazámból” című népdalt.
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Dr. Kovács József országgyűlési képviselőnk tartott ünnepi megnyitó beszédet, majd Nemes János Polgármester Úr köszöntötte a
Kötegyánból elszármazottakat.
Mint minden évben, most is megemlékezést tartottunk azokról a személyekről, akik már nem lehetnek közöttünk. Sajnos nem is sok idő
telt el, azóta csupán 1-2 hónap és máris búcsút vettünk nem egy embertársunktól, akiket már jövőre hiába várunk, pedig annyira
szerettek részesei lenni a találkozónak. Angyalok vigyázzák álmaikat!

Szabó Kata szavalta el Kun Magdolna: Egyszer megérted fiam című nagyon szép versét.
Az Asszonykórus népdal csokrot adott elő, majd Bálint Jánosné Irmuska néni az Idősek Otthona lakója előadásában hallhattuk
Szabolcska Mihály: A mi házunk című versét.
Őt követte a Sarkadkeresztúri néptáncosok bemutatója, ami nagyon jó hangulatot teremtett a közönségnek.
Kissé megcsúszva az időben, Isten tiszteletet tartott Tyukodi László lelkész vendégeink számára a Református templomban.
Közben műsorunk keretében 2 osztálytalálkozó is megszervezésre került. Az 1963-ban ballagó diákok 55 és az 1988-ban ballagó diákok
30 éves emlékeiket idézhették fel egymás között.
Nyíri Judit a békéscsabai gobelinkészítő munkáiból kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők az Ungvári Mihály Művelődési Ház és
Könyvtár termében.
A vacsora elfogyasztása után a nagyszalontai De-Mulass együttes gondoskodott a jó hangulatról. Köszönjük szépen, hogy évről évre
elfogadják meghívásainkat.
A nagy sikerű rendezvény késő éjszaka ért véget.
Kicsiny falunk példátlan összefogásról tett tanúbizonyságot az Elszármazottak Találkozója iránt. Minden résztvevőnek és minden jó
szándékú, segítőkész embernek hálásan megköszönjük munkáját és felajánlását! Köszönjük a dicsérő szavakat és az építő jellegű
kritikákat is.
Reméljük lesz még módunk találkozni és örülni egymásnak ilyen remek, bensőséges, szeretetteljes találkozón.
Tisztelettel és szeretettel:
Kelemen László és Kelemen Lászlóné

Beszokás, befogadás, elválás…
Így szeptember közeledtével sok szülőnek (és persze gyermekeiknek is) okoz szorongást az új közösségbe
való beszoktatás, legyen az óvoda vagy iskola. Látszólag nagy a különbség a fenti helyzetek közt, a
gyermek életkora szerint, mégis a legalapvetőbb kérdések, az újtól való félelem közösek. Sok kérdés,
félelem merül fel a szülőben, ezt tetézi a leválás fájdalma. Vajon gyermekünk hogy fogadja majd az új
környezetet, a nevelőket, gyerekeket? Hogy fog beilleszkedni, tud-e nyugton maradni, betartani az új
szabályokat, figyelni, sokat sír-e majd utánunk? Ha mi, szülők felkészülten állunk ezekhez a kérdésekhez,
biztosak lehetünk benne, hogy gyermekünk is sokkal könnyebben veszi majd az akadályokat.
Félelem az ismeretlentől
Először is tisztáznunk kell, hogy az új helyzetektől való félelem teljesen természetes dolog, de mivel
nekünk, szülőknek kell példát mutatnunk gyermekünknek, először saját magunkban kell helyre tennünk a dolgokat. Melyik szülő ne
gondolna könnyes szemmel arra, hogy az ő kicsi fia vagy lánya immár egyedül tölti majd a hétköznap délelőttöket, a szülőtől külön,
idegen gyerekek és felnőttek közt? Nehéz őt elengednünk, hiszen eddig sokkal több időt tölthettünk vele, biztonságban tudhattuk
magunk mellett, csak ránk számíthatott. Most, hogy eljött a közösségbe szoktatás ideje, viszont más örömök és nehézségek fogják őt
érni, mint eddig otthon.
Igen lényeges, hogy a szülő azzal a meggyőződéssel álljon neki az óvodába szoktatáshoz, hogy ott a gyereknek jó lesz, csak meg kell
szoknia ezt az új életformát. (Ahogyan nekünk is változik az életünk, hiszen mi magunk is visszamegyünk dolgozni, nekünk is új
kihívásokat és örömöket tartogat most az élet.) Higgyük el, a legtöbb gyermek a kezdeti nehézségek után jól érzi magát a
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közösségben, élvezi majd a kortársak társaságát, jót tesz neki az új tapasztalat. Ha mi higgadtan viszonyulunk a helyzethez, ő is
megnyugszik majd, hamar megszokja az új környezetet, szabályokat.
Az első nap…
 Fontos, hogy beszéljünk a gyereknek a következő változásról, akkor is, ha a gyerek esetleg fél tőle. Előnyös, ha néhány nappal
a kezdés előtt ellátogatunk a leendő óvodába, megismerjük a nevelőket. Akár el is játszhatjuk, mi fog majd történni az első
napon, ezzel is csökkentve a bizonytalanságot, felkészítve gyermekünket arra, ami vár rá.
 Az első nap előtti délután megemlíthetjük, mi történik majd másnap, de az első nap reggelén már ne kerítsünk túl nagy
feneket a dolognak, fogjuk rövidre a búcsúzást. Tegyünk úgy, mint ha a világ legtermészetesebb dolga volna az óvodakezdés.
 Magunk megnyugtatására megkérhetjük az óvó nénit, hogy ha gond van a gyermekkel – sokáig vagy vigasztalhatatlanul sír –
hívjon fel minket (de ezt ne a gyerek füle hallatára tegyük, nehogy megérezze, hogy féltjük őt.)
 Fontos, hogy a kicsi csak azt érezze, mi bízunk benne, tudjuk, hogy helyt fog állni, és ha megszokja az új helyzetet, jól érzi
majd magát. A mi magabiztosságunk erőt ad majd a gyermeknek!
 A nap végén, a találkozásnál ne arra fókuszáljunk, milyen nehéz volt az egymástól távol töltött idő, hanem inkább arról
beszélgessünk, mi történt aznap, milyenek az új barátok. Ha maga a gyerek hozza fel, mennyire el volt keseredve, legyünk
megértőek, de hangsúlyozzuk, hogy ez csak egy átmeneti érzés, el fog múlni és jól érzi majd magát.
 Fontos, hogy ne engedjünk a gyerek szorongásának (akkor se, ha közben összeszorul a szívünk) öleljük meg, adjunk egy puszit
és nyugodt szívvel távozzunk másnap is.
A gyerek ezt megérzi, és hamar túljut majd a mélyponton! Ráadásul így olyan magabiztosságra és önuralomra tesz szert,
aminek a későbbiekben is a hasznát veszi majd.
Tipikus hibák óvodai beszoktatáskor – Mit kerülj el?
 Gyakorta előfordul, hogy a kisgyereket óvodába érkezéséig a szülők nem sokat bízzák idegenek felügyeletére, ezért a gyerek
számára eleve szokatlanabb a helyzet. Jóval az óvodakezdés előtt bátran bízzuk a kisgyereket rövidebb-hosszabb időre,
családtagokra, barátokra, rokonokra. A szülő nem bízik kellően az óvónőkben, dajkákban. Sokszor azt feltételezik a szülők,
hogy a gyerek szükségleteit az óvónők nem ismerik fel, és nem tudják megfelelően megoldani. Az óvó nénikkel célszerű
megbeszélni a mindenkori aggályainkat.
 A gyereket túlzott óvásból, féltésből nem szoktatják otthon önállóságra, ami megnehezíti az óvodai kezdeteket.
Amit el lehet várni egy óvodás korú gyermektől, azt el is kell, még otthon is, mert ez fogja később a javát szolgálni!
 Az anya kimutatja a gyerek előtt, hogy mennyire szenved az elválástól, ettől a gyerek azt érzi, hogy anya nem biztos a
dolgában, és azt váltja ki belőle, hogy „nem akarok itt maradni”. Az anyuka semmiképpen ne a gyerek vállán sírja ki magát,
helyette inkább pozitív megerősítésekkel, üzenetekkel búcsúzzon el tőle.
 A hosszas búcsúzkodás reggel a csoportszoba ajtajában csak megnöveli a gyerek szenvedését. Érdemes gyorsan, magabiztosan
és mosolyogva megtenni ezt a szülőnek.
 Gyakori hiba, hogy a szülők nem mondanak igazat a gyereknek, sőt megszöknek előle azzal a szándékkal, hogy a hazugsággal
megkíméljék őt. Ez az egyik leghelytelenebb döntés, amit a szülő óvodai beszoktatások alkalmával tehet.
Mindig az igazat kell mondani erre vonatkozóan. Mondjuk meg bátran, hogy ők most az óvó nénikre lesznek hagyva, és azt is,
hogy mikor találkoznak újra – a gyerekek mindent meg tudnak érteni, csak azt nem, ha hazudnak nekik a szülők.
 Hiba és az óvodás hétköznapokat nehezíti, ha a szülők nem alkalmazkodnak az óvoda rendjéhez, például a házirendhez vagy az
előre megbeszélt beszoktatás rendjéhez.
 Nem mindig megy könnyek nélkül a beszoktatás, de jobb, ha sír a gyerek és nem visszafojtja a fájdalmát, hiszen a "kitörés" a
fájdalom feldolgozásához tartozik - ezzel kiadja a feszültségét és megkönnyebbül. Ezért ne mondjuk nekik, hogy „Te már nagy
vagy, és nem sírhatsz”. Ő nem szeretne nagy lenni, és a sírás is segít megkönnyebbülni.
Molnár Imréné
intézményvezető

Ovi hírek
Ha szeptember, akkor óvoda és iskolakezdés!
Szeptember 3-án megkezdtük a Kötegyáni Óvodában is a 2018/2019. nevelési évet, 24 gyermekkel. Ismét két részben osztott csoportban
neveljük, fejlesztjük a gyerekeket. A részben osztott kiscsoport- a Lepke csoportban és a részben osztott nagycsoport- a Vuk csoportban.
Az első napok a visszaszokás, az emlékek, szokások felelevenítésének, a kis közösség újraformálódásának az ideje. A „régi”
óvodásoknak is szüksége van a visszaszokásra, hiszen változik a csoport összetétele, új csoport társakkal, felnőttekkel kerülnek
kapcsolatba.
Szeptember 4-től új tagjai lettek kis közösségünknek, hiszen megérkeztek az új kiscsoportosaink. Nagy szeretettel és kíváncsisággal
vártuk a négy kislegényt. Sokat beszélgettünk a gyerekekkel, hogy nemsoká új csoporttársaik lesznek. Tudták, hogy nekik eleinte
szokatlan lesz az óvoda, hiszen eddig csak szüleikkel, testvéreikkel voltak, itt pedig sok új gyerekkel és felnőttel találkoznak majd.
Felidézték a saját óvodába lépésüket és megbeszéltük, hogyan segíthetjük őket a kezdeti bizonytalanságban.
Nem könnyű az új szokások, a napirend, az új szabályok megtanulása. Az óvó nénik, dajka nénik, és nem utolsó sorban a gyerekek
azonban segítenek ebben a tanulási folyamatban, hogy mit hogyan tegyenek az óvodában.
A település és az óvoda mérete miatt tulajdonképpen nem teljesen ismeretlenek egymásnak a gyermekek, ezért az egymás elfogadása is
könnyebben alakul ki. A közösséggé formálódást segítik az óvodai hagyományok, a szülőkkel közös programok.
Igyekszünk ebben a nevelési évben is változatos, érdekes tevékenységekkel, sok mesével, énekkel, verssel, közös programokkal
megteremteni a gyerekek számára a biztonságos, családias, fejlesztő környezetet.
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Marék Veronika: Első nap az óvodában
Zizegtek az erdőszéli fűszálak. Bokrok hajladoztak a gyenge szélben. Élénken csevegtek egymással a fecskék.
– Ui, ui – visított fel valaki a sűrűben. A madarak riadtan elhallgattak.
– Nem akarok elmenni sehova! – kiabálta a vadmalac.
– Ó, ó, malackám! – nyugtatta a mamája. – Meglátod, milyen jó lesz az óvodában! Elviheted magaddal a legkedvesebb játékodat. Finom
tízórait is csomagoltam neked. Gyere, induljunk el!
– Ui, ui! – sírdogált a vadmalac, és erősen magához szorította a játékmalackáját.
Az óvodához érve elcsodálkozott.
– Ui, ui! Mennyi állatgyerek! Ugye, játszotok velem? Játszani kezdtek. Amikor észrevette, hogy a mamája elindult, utánaszaladt.
– Mama. mama, értem jössz, ugye?
– Ó, ó, malackám, csak nem hagylak itt! Persze, hogy érted jövök! Jó legyél!
Jó volt a vadmalacka, csak éppen, amikor megéhezett, turkálni kezdett. És éppen ott turkált, ahol a többi állat lerakta szép rendben a
kedvenc játékát meg az ennivalóját. Össze is turkált mindent úgy, hogy még a saját tízóraiját sem találta meg. Keservesen visítani
kezdett.
– Ui, ui! Éhes vagyok!
Odasiettek az állatgyerekek, mert már ők is megéheztek. -Juj, malacka, mit csináltál? Rakjál azonnal rendet! A vadmalacka
elkámpicsorodott.
– Én nem tudom, melyik ennivalóhoz tartozik!
– Ui, ui, jaj nekem!
Odasettenkedett mellé az egérke, és sugdosni kezdett a fülébe. Megsúgta, mit hová tegyen. Egy pillanat alatt rend lett! Minden
állatgyerek megtalálta a babáját meg a tízóraiját. Még a vadmalacka is! És a három legszebb kukoricaszemet az egérkének adta!
Jóllaktak, s játszottak tovább. Egyszer csak délután lett.
– Ui, ui – visította boldogan a vadmalac. Itt a mamám! Menjünk haza! De… holnap újra elhozol, ugye?
– Ó, ó, malackám, persze, hogy elhozlak!
– Mert már barátom is van! Tudod, kicsoda? Az egérke! – mesélte büszkén a vadmalac.
Turkálgatva ballagtak hazafelé, a sűrűbe. Zizegtek az erdőszéli füvek. Bokrok hajladoztak a gyenge szélben. Élénken csevegtek
egymással a fecskék.
Molnár Imréné
intézményvezető

Tanévnyitó az iskolában
Elkezdődött az új tanév. 2018. szeptember 3-án, iskolánk tanévnyitóján Kolozsi Flórián első osztályos kisdiák
szavalattal köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
A kötegyáni gyerekeknek sok lehetőségük adódott a nyáron táborozásra. Néhányan a Balaton mellett, sokan
Gyulán, a Gellény birtokon üdülhettek, többen részt vehettek a Sarkadi Általános Iskolában szervezett napközi
táboros programokon. A leendő negyedikesek és ötödikesek élményekben gazdag napokat tölthettek el a
kötegyáni táborban, melynek tematikája a magyarságtudat és a hazánkhoz való kötődés erősítését tűzte ki célul. A tanévnyitó
ünnepségen a gyerekek visszaidézték a nyári táborozás hangulatát azzal, hogy a táborzárón bemutatott műsor egy részletét előadták.
Iskolánk felkészült az új tanév elkezdésére, a fűtési rendszer felújítása a Gyulai Tankerületi Központ által biztosított forrásból
megtörtént, a tantermeket és folyosókat is szépen kifestve vehetjük birtokunkba. Iskolaépületünk a törődés jeleit mutatja. Bízunk abban,
hogy ez pozitívan fog hatni az itt folyó nevelő munkára is!
Iskolánk pedagógusai elkészítették a 2018/2019. tanév munkaterveit és a tanmeneteket. A kötelező tanítási órák mellett idén is számos
programot fogunk szervezni a szülők és partnereink részvételével. Örömmel tölthet el bennünket, hogy idén is számíthat iskolánk
Kötegyán Község Önkormányzata, a Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Kötegyáni Református Egyházközség, a Kötegyáni
Baráti Kör Egyesület és a Kötegyáni Polgárőrség támogatására.
A továbbiakban szeretném bemutatni a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményének pedagógusait:
Az 1-2. osztály osztályfőnöke Fazekas Ildikó Etelka, a másodikosok tanító nénije Szellék Ildikó.
Kozmáné Netye Marianna a 3-4. osztály osztályfőnöke, Krisán Edina Kamilla a negyedikesek tanító nénije. A felsős osztályfőnökök:
Nagy Imréné (matematika, etika), Baranyi Adrienne (rajz, földrajz, természetismeret) Pallag Mária (magyar, történelem, színjátszó) és
Szőke Erika (testnevelés). Halmai Lóránt az idén a szerdai és pénteki napokon biológiát, kémiát és természetismeretet tanít nálunk.
Pojendán-Gurzó Bettina tanítónő délutánonként, tanulószobai foglalkozásokon találkozik gyermekeinkkel.
Nem szép kifejezéssel, „áttanító” munkatársaink is vannak: Zsila Mária angol szakos tanárnő hétfőn, kedden és csütörtökön tanít
iskolánkban, Pete Lászlóné hétfőn és csütörtökön informatika és technika órákon találkozik felső tagozatos diákjainkkal, Pojendán
Gergő pénteki napokon éneket, Godó Antal pedig keddenként és csütörtöki napokon fizikát fog tanítani a legnagyobbaknak.
A választható hit-és erkölcstan órákon idén is Tyukodi László tiszteletes úrral találkoznak gyermekeink. Jómagam, történelmet és cigány
népismeretet tanítok majd a hatodikosoknak és a nyolcadikosoknak.
Az iskola adminisztratív feladatait Bálintné Pallag Ilona iskolatitkár látja el. Technikai munkatársaink Tímár József karbantartó és
Hajduné Kelemen Katalin takarítónő.
Felkészült, jókedvű és gyermekszerető tanítók, tanárok és iskolai dolgozók várják a diákokat a kötegyáni iskolában.
Iskolai feladataink elvégzéséhez sok örömet, jó egészséget, sikereket, optimizmust kívánok minden tanulónak és szülőnek, valamennyi
munkatársamnak!
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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Őszi ünnepkör
Beköszöntött az ősz, magával hozva a természet kincseit. Maga mellet hozta még a szelet, az esőt és a télnek szellemét. A már csak
mosolygó, nem kacagó nap búcsúzik. A nappalok megrövidülnek, és az éjszakák meghosszabbodnak. Az ősz általában nem az emberek
kedvenc évszaka, sokaknak csak a szürke esős időt jelenti, de ennek az évszaknak is megvan a maga csodás hangulata. Az ősz színes
festményé változtatja a tájat, ezer színben pompáznak a lombok, gyönyörűek a fények.
És ez az évszak is tartogat számunkra nemzeti ünnepnapot és jeles emléknapokat.
Nézzük, milyen főbb ünnepek vannak szeptemberben, októberben és novemberben.
Október 6. – Az aradi vértanúk emléknapja
Az aradi vértanúk az a 12 magyar tábornok és egy ezredes voltak, akiket az 1848–1849-es szabadságharc leverése után, az abban játszott
szerepük miatt Aradon kivégeztek. Mindnyájukat felségsértésben találta bűnösnek az aradi hadbíróság, és teljes fő-, rang- és
vagyonvesztés volt sorsuk. Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án
kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Knezić Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József és Török Ignác perének ítéletét 1849. szeptember 26-án hozták meg. Kiss Ernő
és Vécsey Károly esetében külön perek zajlottak le, mindkettejük perében 1849. szeptember 21-én mondták ki az ítéletet. Az ítéletek
kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt.
Lőpor és golyó általi halállal halt:
o Lázár Vilmos (főtiszt – ezredes);
o Dessewffy Arisztid (tábornok);
o Kiss Ernő (tábornok);
o Schweidel József (tábornok).
12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel,
parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kiss
Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss
Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona
közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.
Kötél általi halállal halt:
o Poeltenberg Ernő (tábornok);
o Török Ignác (tábornok);
o Lahner György (tábornok);
o Knezić Károly (tábornok);
o Nagysándor József (tábornok);
o Gróf Leiningen-Westerburg Károly (tábornok);
o Aulich Lajos (tábornok);
o Damjanich János (tábornok);
o Gróf Vécsey Károly (tábornok).
Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól. Vécsey
Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották fel utolsónak.
Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben
zarándokoltak annak helyére a gyászolók. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak. Már
a kivégzés napján kezdetét vette az áldozatok tárgyi hagyatékának gyűjtése is. Az aradi vértanúk emlékezetéhez hozzátartoznak a
tiszteletükre készített emlékhelyek, emlékművek, melyek a korabeli Magyarország területén helyezkednek el. A mai Magyarország
területén több fontos emlékhely is található.
Október 23. - 1956-os forradalom és szabadságharc
1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca, mely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Egy aprócska, de elszánt
nemzet felemelte fejét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. A
diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának
felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
1956. október 16-án, Szegeden párttól független ifjúsági szervezet alakult, a MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek
Szövetsége). A MEFESZ – hez más egyetemek is csatlakoztak, Pécsen, Miskolcon és Sopronban. A budapesti műegyetemisták 1956.
október 22-i nagygyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra pedig tüntetést szerveztek akaratuk
nyomatékosítására. A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy Imre
vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános, titkos, többpárti választások, teljes vélemény- és szólásszabadság,
szabad rádió.
Az október 23-i napon az első események Debrecenben történtek. Reggel debreceni diákok több ezres tömege gyűlt össze az egyetem
előtt. A diákok innen jelszavakat skandálva és forradalmi dalokat énekelve, nyolcas sorokban a belvárosi pártszékházhoz vonultak, hogy
az egyetemi ifjúság tizenhat pontos követelését kinyomtassák. Október 23-án reggeltől a diákok által meghirdetett tüntetés
engedélyezése körül óriási zűrzavar alakult ki a fővárosban. Reggel a rádió és a legnagyobb számú napilap, a Szabad Nép tényként adta
hírül a demonstrációt. A felhíváshoz az Írószövetség, a Petőfi Kör, a párt ifjúsági szervezete a DISZ, és számos más szervezet
csatlakozott. A délután három órakor a Petőfi szobortól indult tüntetés a Bem téren, majd a Kossuth téren folytatódott. A zászlókból
kivágták a népre erőltetett és történelmünktől idegen szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom jelképe.
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A Városligetnél ledöntötték a rendszer szimbólumának tekintett Sztálin szobrot, a Magyar Rádió épületénél pedig eldördültek az első
lövések. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres
sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt.
A párt a szovjetekhez fordult katonai segítségért, és kijárási tilalmat rendeltek el. A bevonuló szovjet hadsereggel szemben katonai
csoportok szerveződtek a Széna téren, a Corvin közben, a Tompa utcában és más helyeken.
Október 25-én tragikus fordulatot vettek az események. A parlament előtt tüntető tömegbe az ÁVH egységei belelőttek, melynek
következtében majdnem százan meghaltak és a sebesültek száma is hatalmas volt. Hasonló események a következő napokban többször is
előfordultak nagyobb vidéki városainkban. Október utolsó napjaiban a vidéki harcok több helyen felülmúlták a pesti eseményeket is.
Mindenhol munkástanácsok alakultak és a kormány azonnali átalakítását követelték. A követelést ekkor már nem merték elutasítani, így
1956. október 27-én létrejött egy koalíciós kormány. Az új kormány és az új pártvezetés nemzeti demokratikus forradalomnak
minősítette az eseményeket és elismerte az újonnan alakult forradalmi szervezeteket.
1956. október 27-én, a forradalom ötödik napján tehát minden jel arra mutatott, hogy Magyarország ki fogja tudni harcolni szabadságát.
Az 1956. október 28. és november 3. közti hét nap a forradalom győzelmi időszaka volt. A forradalom ideiglenes győzelme hátterében
azonban a Szovjetunió taktikázása állt, csupán csak időt akartak nyerni, amikor bejelentették tárgyalókészségüket, és megkezdték erőik
visszavonását. A Szovjetunió október utolsó napjaiban a magyar forradalommal szemben a megtévesztés politikáját alkalmazta.
A szovjet támadás november 4-én hajnali négykor indult meg. A reménytelen harc Pesten november 4-e és november 11-e között folyt.
Utoljára Csepel - Újpest esett el, vidéken pedig Dorog, Tatabánya, Pécs tartott ki legtovább. Ám november 11-re mindenhol vége lett a
harcnak.
A harcokban összesen 3300 felkelő halt meg, a megtorlás során pedig 229 embert végeztek ki, és további 20 ezer forradalmárt
börtönöztek be. Jelentős volt az internáltak száma is. A harcok és megtorlás elől 170 ezer ember menekült külföldre. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc erőszakos leverése 3629 magyar élet kioltását, 200 ezer ember életének gyökeres megváltozását, és egy
egész nemzet önálló akaratának elfojtását hozta. A közkegyelem nem volt teljes és a meghalt százak is történelmünk örök veszteségét
jelentik. 1956 emléke örökké élni fog a magyarok szívében!
November 1. – Mindenszentek
A mindenszentek vagy mindenszentek napja az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén
ünnepel. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. A Mindenszentek ünnepe a katolikus
egyház saját ünnepe, ami a történelem folyamán összekapcsolódott az ősi kelta Samhain pogány ünneppel is.
A Samhain pogány ünnep jelentette a kelta népek számára az újév, valamint a tél és a sötétség kezdetét. Úgy hitték, hogy az ünnep
éjszakáján az előző évben meghalt emberek lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel az év során elhunyt lelkek ezen az éjjelen
vándorolnak át a holtak birodalmába. Virággal díszítették a sírokat, ideje alatt bezárták a templomokat, s nem kötöttek házasságot. Az
emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. A keresztény közösségek a hetedik századtól
kezdődően egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi katolikus szent tiszteletére. Így a pogány halottakra
emlékező ünnep Mindenszentek ünnepeként élt tovább.
Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen – szokás, hogy az emberek meglátogatják és
rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve a halottak
napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század
elejétől terjedt el. Mivel a krizantém fehér és színes változatai Mindenszentek és Halottak napja körül nyílnak, Magyarországon
leginkább ez a virág az, amivel a sírokat díszítik. Magyarországon nagyon sok templomot szenteltek a mindenszenteknek és sok oltárkép
ábrázolja őket.
November 2. – Halottak napja
A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Az egyházban először
998-ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak napját. Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt, hogy a mindenszentek
napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Az ünnep a 11. században terjedt el
széles körben, s a 14. században vált hivatalossá. Az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való közbenjárás a purgatórium
(tisztítótűz) beli szenvedéseik enyhítésére katolikus hittételen alapul. Vigasztalást nyújt a hátramaradottaknak, hogy így tehetnek valamit
elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A halottak napi gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.
Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. Az eredetileg
katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették. Így nemcsak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több
felekezete is elfogadta.
Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját.
Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává.
Minden kedves olvasónak kellemes, békés megemlékezést kíván:
Borbély Mária
titkársági ügyintéző
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Őszi versek
Nagy László: Dióverés
Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő, ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak,
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.
Nagy Ibolya Anett

Recept Klub
Ezen a helyen minden lapszámban színes és annál finomabb ételek receptjei jelentek meg Hajdu Jánosné Erzsike néni tollából.
A közelmúltban bekövetkezett halálával a Kötegyáni Hírmondónál is nagy űrt hagyott maga után. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
a Kötegyáni Hírmondó Szerkesztő Bizottsága

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről
A Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz - vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, ezért a Kormány
elfogadta a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.)
Korm.határozatot.
Az 1364/2018. (VII.27 Korm.határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Az igénybejelentő lapokat
Kötegyán Község Önkormányzatának szociális irodájában lehet átvenni, majd pedig kitöltve személyesen leadni. Az igénybejelentés
végső határideje 2018. október 15. napja, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Csak azon háztartás nyújthatja be a kérelmét, amely az egyetemes szolgáltatás igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm.rendelet szerinti támogatást a 2018. évben (12.000.- Ft) nem kapott.
Az önkormányzat az igénybejelentések vonatkozásában előszűrést köteles végezni az alábbiak szerint:
amennyiben a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be
igénybejelentést, a további igénybejelentést nem fogadja be.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő
személyének az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült. A kizárólag
elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!
A benyújtott igényekből az Önkormányzat tájékoztatást ad a Belügyminisztérium részére. A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság adminisztratív, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben.
Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési
vagy-minősítő körülmény fennállása esetés-büntető eljárást kell kezdeményeznie.
A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig. tájékoztatja a
kormányt, ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére
kiadott támogatói okirat fogja tartalmazni.
Az érintett önkormányzatok-szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően- kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol
az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm.határozat rögzíti majd.
Ruzsáné Kuczera Andrea
szociális ügyintéző
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Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló
további intézkedésekről szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
Alulírott,
Név: ……………………………………… Születési név: ………………………………..
Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□
Anyja neve:………………………………….
Lakóhely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
Tartózkodási hely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján
igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
természetbeni támogatására.
Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás1) címe:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
A juttatás igényelendő formája2:
tűzifa

szén

propán-bután palackos gáz
fűtőolaj

propán-bután tartályos gáz

pellet/brikett

1

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
2
A megfelelő rész aláhúzandó.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában
bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában
bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes
szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018.
(III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő
háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és
áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a
fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által
végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés
akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a
bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint
azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére
továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a
BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól
az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében
az érintett hozzájárulásán alapul.

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és
azokat tudomásul vettem.

Kelt ……………., 2018. …………………….
………………………………
Igénybejelentő aláírása
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