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Önkormányzati Húsbolt
Kötegyán Község Önkormányzatának évek óta dédelgetett álma vált valóra a járási
startmunka mintaprogramok keretében beüzemelt Húsbolt megnyitásával. 2013-óta
folyamatosan bővítettük az Önkormányzat sertéstenyésztési kapacitását, amely 3
ütemben, sertésól építésével elérte azt a célt, hogy el tudjuk látni a lakosságot
sertéshússal. A közfoglalkoztatási program beteljesülésének számító Húsbolt 2018.
november 22-én megnyílt, kínálatában 2 termékkör szerepel, a húsáruk és a
késztermékek.
A Húsbolt nyitva tartása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

ZÁRVA
9:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
ZÁRVA

Ünnepi nyitva tartás:
2018. december 23. (Vasárnap) és 2019. január 7. (Hétfő) között ZÁRVA.
2019. január 8-tól a fenti nyitva tartás szerint.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Összefoglaló a Közmeghallgatásról
Mint minden évben, a 2018. évben is Kötegyán Község Önkormányzata megtartotta az éves Közmeghallgatását az Ungvári Mihály
Művelődési Ház és Könyvtárban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rossz idő ellenére, sok kötegyáni lakos megtisztelt bennünket a
jelenlétével 2018. november 27-én 17:00-tól. Az alábbi témák kerültek megtárgyalásra:
Szociális feladatellátás átadása
A Képviselő-testület megfontolás tárgyává tette, hogy a szociális feladatokat átadja a Kötegyáni Református Egyházközség részére. Ezt
az indokolta, hogy évről-évre nagyobb mértékű lett az önkormányzati kiegészítés összege (2018-ra 16,5 millió Ft-ra becsülték). A
kezdeti lépések meg is történtek 2017. évben a feladatátadásra vonatkozóan. A Képviselő-testület és a Kötegyán-Sarkadkeresztúr
Községek Szociális Feladatellátó Társulása meghozta az erre vonatkozó döntéseket, a Kötegyáni Református Egyházközség pedig
nyilatkozott a befogadási szándékáról. 2017. novemberéig nem érkezett meg a hivatalos döntés a finanszírozási rendszerbe történő
befogadásról, ezért a Társulás a normatíva igénylését benyújtotta, hiszen a finanszírozási kérdés nem maradhatott nyitott.
Időközben a normatívákat olyan mértékben megemelték, hogy az önkormányzati kiegészítés jelentősen csökkent. Ekkor úgy döntött a
Képviselő-testület, hogy újra átgondolja a feladatátadást. Az a döntés született, hogy a szociális feladatokat nem adják át a Kötegyáni
Református Egyházközség részére, mivel azt zökkenőmentesen tudják ellátni, biztosítani.
Kommunális hulladékszállítás
A kommunális hulladékszállítás kérdése nyugvópontra jutott. A Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)
működésbe lépett, jelenleg ennek keretében történik a hulladékszállítás. Fizikailag az új rendszer a gyűjtőedények révén is megjelent. A
fekete edényzet maradt az ún. kommunális, vegyes hulladéknak, kapott a lakosság egy sárga edényzetet, melybe szelektíven kell gyűjteni
a szemetet (papír, karton dobozok, üdítős, PET palackok, műanyag flakonok, fémdobozok), volt lehetőség komposztáló edényzet
igénylésére, lomtalanítási akciók vannak tavasszal és ősszel. Nyáron az Önkormányzat szervezésében, az elektronikai hulladékok
begyűjtése is megtörtént.

Jó színvonalú szolgáltatást biztosítanak, elfogadható áron, hiszen a szemétszállítási negyedéves díja 2 573.- Ft. A számlákat a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állítja ki.
2010 óta folyamatosan egy fontos vállalást teljesít az Önkormányzat a lakosai felé: átvállalta a hulladékszállítási díjak kifizetését a 70 év
feletti, egyedülálló személyektől. Ezt a jövőben is biztosítják az érintett lakosok számára.
Önkormányzati ASP csatlakozás, Önkormányzati gazdálkodás
3 lépcsőben történt meg a csatlakozás az ASP rendszerhez, mely a Magyar
Államkincstár (MÁK) által működtetett felület, az önkormányzatok
egységes ügyintézésének biztosítása érdekében. Kötegyán Község
Önkormányzata 2018. január 1.-jétől csatlakozott. Ez a könyvelési rendszer
egy teljesen más szemléletet, látásmódot követel.
A MÁK 2016. évben kezdett el egy átfogó ellenőrzést Kötegyán Község
Önkormányzatánál, mely 2017. évben végig tartott és még 2018. évben is
folyt. Mára lezárult, és rendben találtak mindent, ami hiányosság volt, az
pótlásra került. Az új könyvelési rendszerre történő átállást is ellenőrizték,
rendben találták.
A Kötegyán Község Önkormányzatának gazdasági és pénzügyi helyzetével
kapcsolatban elhangzott, hogy a Képviselő-testület folyamatosan arra
törekszik, hogy a költségvetési hiány folyamatosan csökkenjen.
Megközelítőleg 42,6 millió Ft-os költségvetési hiánnyal kezdte az
Önkormányzat a 2011. évet, melyet 2018-ra mintegy 14 millió Ft-ra sikerült
lecsökkenteni. Ez az egyenes irányú csökkenés egy kiegyensúlyozott,
átgondolt gazdálkodás eredménye.
Kötegyán Község munkaerő ellátottsága
Nehéz az aktuális munkára a megfelelő képzettségű, végzettségű munkaerőt megtalálni és megtartani manapság. A Sarkadi Járás a
ranglista elején helyezkedik el, ami a nyilvántartott álláskeresők regisztrációban töltött idejének hosszára vonatkozik 2017. évben és
2018. évben is. A legjobb, tehát a legalacsonyabb számokat a Szarvasi és a Gyulai Járások mutatják. A lakosságszám sajnos
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a regisztrált álláskeresők száma pedig 2015-2016. között volt a legkevesebb, akkor ugyanis a
közfoglalkoztatás nagy létszámmal működött.
Önkormányzati Húsbolt megnyitása
2018. november 22-én megnyitott az Önkormányzati Húsbolt. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a település várta és igényelte,
hogy a Húsbolt megnyisson. Az alapelgondolás az volt, hogy itt helyben be tudják szerezni az emberek a húst és a húskészítményeket
elérhető, helyi viszonyokhoz igazodó áron.
A kerékpárral érkezőket kerékpártároló várja, mely a Húsbolt előtt került elhelyezése.
Kötegyán Község Önkormányzatának pályázatai
Az Egészségügyi Centrum felújítása a tetőfelújítással és a megújuló energiaforrások beépítésével befejeződött. Az elnyert támogatási
összeg: 11 078 582.- Ft volt.
Energetikai pályázatban nyerte meg az Önkormányzat az Óvoda-Konyha épületének energetikai felújítását. Homlokzati hőszigetelés,
nemes vakolat, akadálymentes bejárat és mosdó kialakítása, bádogos szerkezetek cseréje történt meg, mintegy 36 millió Ft értékben.
Nagyon szép, esztétikus külsőt kapott az épület.
Az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című programban Kötegyán Község konzorciumi tagként van
jelen, a konzorcium vezetője Sarkad Város Önkormányzata. A kistérség 10 tagtelepüléssel 500 millió Ft-ot nyert erre a pályázatra.
Ennek a pályázatnak a keretében találkozhatnak az utóbbi időben olyan ingyenes, a Művelődési Házban megtartott programokkal, mint
például egészségügyi szűrések, előadások, gyógytorna, stb.
A Petőfi utca útburkolatának aszfaltozására nyert az Önkormányzat mintegy 15 millió Ft-ot, melyből a Gyepsor és Kossuth utcák közötti
370 m hosszú szakasz kátyúzását, aszfaltozását és padkarendezését fogják a következő évben elvégezni.
Az engedélyezési eljárások végéhez közeledik a Piactér. Amennyiben annak vége, megkezdik a közbeszerzési részét a Piactér
felújításának. Olyan épületet fognak kialakítani, mely a mai, XXI. századi kor igényeinek megfelel, és esztétikus is.
A Kerékpárút-fejlesztés vonatkozásában is megkezdődtek az első lépések, melyre 245 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat. A Vasút utca
mellett kétoldali kerékpársáv építése a Szabadság utcától a település kezdetét jelző tábláig, onnan pedig kerékpárút építése a bekötő út
mentén, vasúti kereszteződés kialakításával a sarkadi út melletti, meglévő nemzetközi kerékpárútra csatlakozva. Nagyléptékű
fejlesztésről van szó. Belterületen az út szélesítéséről van szó, kerékpársáv létrehozásával, míg külterületen önálló kerékpárút lesz
kialakítva.
Külterületi közút fejlesztésre is nyert támogatási összeget az Önkormányzat.
Bár nem önkormányzati beruházásról van szó, de a napelempark kiépítése fontos lépés a település életében. Sok évig egy nagyon
elhanyagolt terület volt, most egy átlátható tiszta terület lett, és ráadásul még zöld energiát is termel.
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A település közéletét érintő egyéb kérdések megtárgyalása
A szociális tüzelőanyag támogatással kapcsolatban elhangzott, hogy 2018. évi programban barnakőszénre lehet kérelmet benyújtani.
Azért döntött emellett a Képviselő-testület, mert az Erdészet nem tudta/tudja az Önkormányzatokat kiszolgálni. 754 q barnakőszenet
kapott az Önkormányzat, ez kerül majd kiosztásra.
2018. év márciusáig azok, akik gázzal fűtöttek, a Kormány a gázszámlából 12.000.- Ft-ot kompenzált. 2018. október 15.-éig a nem
gázzal fűtő háztartások kérelmet nyújthattak be az Önkormányzathoz Ruzsáné Kuczera Andreánál, és meg lehetett jelölni, hogy milyen
fűtőanyagban kérik a kompenzációt. Az Önkormányzat feladata egyelőre annyi volt, hogy összesítse a kérelmeket, majd azokat az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak továbbítsa. Ott feldolgozzák a kérelmeket és megnézik a jogosultságokat. Ez tehát
jelenleg folyamatban van. A támogatás természetbeni és nem pénzösszeg kifizetését jelenti.
A kóbor kutyák problémaköre évek óta visszatérő gond. A Képviselő-testület azt tervezi, hogy a 2019. évben állandó megbízást adnak
egy gyepmesteri telepnek. Nem lehet elmenni a probléma mellett, foglalkoznak a kérdéssel.
2018. évben is megrendezésre kerül az adventi ünnepségsorozat a Falu Karácsonyfájánál. Ebben az évben a Hajduné Beregszászi Éva
Kötegyánért Alapítvány, az Idősek Otthona, a Kötegyáni Óvoda ás Általános Iskola, a Kötegyáni Református Egyházközség és az
Önkormányzat vállalt szerepet az adventi vasárnapok megszervezésében. Sok színes dologgal próbálnak kedveskedni a szervezők,
szeretettel várunk mindenkit. A rendezvények időpontjai: 2018. december 2. 17:00, 2018. december 9. 17:00, 2018. december 16. 17:00,
2018. december 23. 17:00.

A lakosság részéről az alábbi felvetések fogalmazódtak meg:
Elhanyagolt porták
Az elhanyagolt porták kérdésével foglalkozik az Önkormányzat. A közfoglalkoztatásba igyekeztek minél több portát bevonni és
művelni, többet meg is vásárolni. Továbbá az Önkormányzatnak van egy programja a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen,
akik évek óta pályáznak a kiskertek művelésére vonatkozóan. Az Önkormányzat úgy segít be, hogy művelésre alkalmassá teszi a
programban részt vevő családok kertjeit, ösztönözve ezzel őket.
Kötegyáni Általános Iskola jövője:
Jelenleg 1-8. osztályig működnek az osztályok a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében. Az Önkormányzat a
lehetőségeihez mérten támogatja, segíti az iskolát.
Köszönjük a megjelentek részéről a megtisztelő figyelmet!
Továbbá köszönetünket fejezzük ki a közfoglalkoztatásban dolgozók, a közalkalmazottak, a köztisztviselők és minden önkormányzati
dolgozó felé, aki munkájával hozzájárul az Önkormányzat sikeres és eredményes működéséhez.
Közösen, egy irányba haladva nagy eredményeket lehet elérni.
Végezetül mindenkinek szeretetteljes karácsonyt és boldog, sikeres új évet kívánunk!
Nemes János
Polgármester

Pallag-Fazekas Judit
Köztisztviselő

Ismét kinyílt az óvoda kapuja
Augusztus végén a családlátogatással kezdődött el az idei nevelési év. Ilyenkor mi óvó nénik elmegyünk az újonnan érkező
kiscsoportosokhoz, hogy elvigyük a jelüket, és ismerkedjünk velük és a szüleikkel is, ezzel is a megkönnyítve a beszoktatást. Nálunk az
a szokás, hogy az első napokat szüleikkel együtt tölthetik a gyerekek az óvodában, így együtt ismerkednek meg az óvoda szokásaival,
szabályaival.
Szeptembertől már a gyerekzsivajtól volt hangos az óvodánk. Élményekkel telve érkezett a Lepke csoportba a 13 kiscsoportos, és a Vuk
csoportba 11 nagycsoportos, akik már várták a találkozást társaikkal, az óvó nénikkel, dajka nénikkel. Igyekeztünk jó hangulatot,
családias légkört teremteni a csoportokban, mert csak így lehet eredményesen dolgozni.
Októbertől elkezdődtek a színes programjaink:
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Október 1-jén műsorral készültünk a nagycsoportosokkal az Idősek Világnapja és az Idősek Otthonának 15 éves „születésnapja”
alkalmából.
Október 5-én tartottuk a már hagyománnyá vált Nagyik napját, ahol kézműves foglalkozások mellett közösen készítettünk kókuszgolyót,
amely nagy élmény volt gyermeknek és nagyszülőnek egyaránt. Voltak olyan kedves szülők és nagyszülők, akik üdítővel, süteménnyel
is kedveskedtek. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gondoltak ránk.
Október 12-én köszöntek el a gyermekek és a felnőttek Kati óvó
nénitől, aki a hosszú, dolgos 40 év után nyugdíjba ment. Ezúton is
kívánunk nagyon jó egészséget, hosszú életet és boldogságot a
családod körében.

Október 18-án a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
jöttek el az oviba, amikor is eljátszhattuk, hogy mit kell tenni egy
esetleges tűz esetén és még egy nagycsoportos gyermeket is
„kimentettek” az öltözőből. Ezután bemutatták a tűzoltóautó
felszereléseit, felpróbálhatták a gyerekek a tűzoltók sisakját,
kipróbálhatták a locsolást locsolótömlővel, és legvégül mentek egy
kört a tűzoltóautóval. Szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy
eljöttetek és ezt a délelőttünket nagyon jó hangulatúvá, és élmény
gazdaggá tettétek.
Október 26-án zenés műsorral kedveskedtünk a nagycsoportosokkal a faluban élő időseknek az Idősek Világnapja alkalmából.
November 9-én egészségnap keretében „Egészséges táplálkozásról, és a helyes fogmosásról” tartottak interaktív foglalkozást a Sarkadi
Egészségfejlesztő Iroda munkatárasai Lívia és Kati néni. Ezt a jól sikerült délelőttöt gyümölcssaláta készítésével zártuk, amelyhez a
gyümölcsöket a kedves szülők hozták.
November 15-én az országos „Mézes reggeli” programon vettünk részt, és két kedves méhész Bujdosó Sanyi bácsi és Nemes Jani bácsi
vezetett be bennünket a méhészet rejtelmeibe. A gyerekek a méhész sapkát is felpróbálhatták, illetve mézes kenyér kóstolására is
lehetőségünk nyílt. Minden kisgyermek egy kis tasakos mézet is vihetett haza. Köszönjük szépen a vidám délelőttöt!
November 16-án „Hagyományőrző disznótorra” kaptunk meghívást a Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjaitól, amelyre
nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk. Óvodánk az Esélyteremtő projektben is részt vesz és erre a programra meghívtuk szakmai
vezetőinket is, akiknek nagyon tetszett ez a szép hagyomány, amelyről szakmai lapunkban is beszámolunk. Gratulálunk a szervezéshez,
lebonyolításhoz!
Az Adventi ráhangolódást, készülődést segítette, hogy a Polgármester Úr által felajánlott fenyőfát feldíszíthettük, így már november 30án az Adventi játszóházra nemcsak a szívünket, hanem az óvodát is díszbe öltöztettük. Ilyenkor a szülők, nagyszülők, gyerekek közösen
ajándéktárgyakat készítenek. Ez a program nagyon jó hangulatban telt el, és mindenki örült a kedves, ötletes ajándékoknak, amik saját
otthonaikat díszíthetik.
December 6-án az ovisok nagyon várták az első és második osztályosokat, akik Mikulás műsorukat adták elő. Nagyon ügyesek voltak.
Ezután óvodánkba is megérkezett a Mikulás, akit minden gyermek izgatottan várt, és a közösen tanult énekeket, verseket is elmondták a
gyerekek.
Az óvodánk több alkalommal helyet adott az „Anya játssz velem, mesélj nekem” projektnek, ahol a szülőknek és gyermekeiknek
szerveztek játékos foglalkozásokat.
December 16-án vasárnap 17 órakor, a harmadik adventi gyertyagyújtásra szeretettel várunk minden kedves óvodást és szüleiket egy
közös éneklésre a Falu karácsonyfájánál.
December 18-án vendégeink lesznek az iskolások, akik karácsonyi műsorral kedveskednek nekünk.
December 19-én Karácsonyi ünnepséget tartunk az óvodában, ahol a szülőkkel közösen ünneplünk. A karácsonyi műsorunkat az Idősek
Otthonába is előadjuk.
Reméljük a gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek is olyan örömet és élményt nyújtottak a programjaink, mint amilyen nagy szeretettel
készültünk rá.
Mindenki figyelmébe ajánlanám az ünnepi készülődéshez ezt a könnyen elkészíthető, jól bevált receptet, amelyhez a hozzávalók
könnyen beszerezhetőek:
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SZERETET RECEPT
Végy egy kiló meleg szeretetet,
szitáld a türelem szitáján,
nehogy pletykamag kerüljön bele!
Adj hozzá egy liter bátorságot,
három deci szorgalmat,
és egy csipetnyi jóságot!
Azután gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel,
és takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg baráti kacagással,
és tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást!
Annyi darabra vágd fel, hogy eggyel mindig több legyen,
mint ahányan vagytok!
Hidd el mindig akad valaki, aki még rászorul!
Erdősné Marik Mónika
Óvodapedagógus

Hírek az iskolából
A 2018/2019. tanévkezdetén célul tűztük ki, hogy számos olyan tevékenységet szervezünk gyermekeinknek a tanórákon kívül,
melyekben képességeik fejlődnek, érdekesek számukra, jól érzik magukat és közben az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan új ismereteket
is szereznek. Az iskolai Munkatervünkben megfogalmaztuk azt is, hogy a családokkal, a helyi civil szervezetekkel, települési és
nemzetiségi önkormányzatokkal valamint a református egyházközséggel meglévő jó kapcsolatunkat tovább fogjuk erősíteni. Az iskolai
programokat minden alkalommal segítő együttműködésükkel szerveztük és valósítottuk meg, melyet ezúton is szeretnék megköszönni!
A tanév első félévének végéhez közeledve, az elmúlt 4 hónap – tanórákon kívüli - fontos, iskolai eseményeiről időrendi sorrendben, és a
sikeres iskolai pályázatokról szeretném tájékoztatni a Kötegyáni Hírmondó kedves Olvasóit.
Szeptember
Az első héten szilvát szedtünk, majd szilvalekvárt főztünk az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. Ebben a hónapban
kipróbáltuk azt is, hogy milyen nehéz munka a tengeri szedés és milyen érdekes csuhéból játékokat készíteni. Szeptember utolsó hetében
iskolánk adott otthon a Sarkad-Kötegyán-Méhkerék-Újszalonta Településközi Sportnapnak.
Összesen 13 hetedik és nyolcadik osztályos diákunk számára pályázatot nyújtottunk be az Útravaló Ösztöndíjprogramra. Valamennyi
diákunk pályázata a nyertesek közé került, így ezek a tanulók – tanulmányi eredménytől függően – 10 hónapon keresztül, szeptembertől
júniusig, havonta 7 és 14 ezer Ft közötti pénzösszegre váltak jogosulttá. Az ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a tanulók rendszeresen
járjanak iskolába és a jó tanulmányi eredményüket megőrizzék, javítsák.
Október
Iskolai keretek között és az Idősek Otthona lakói előtt is megemlékeztünk az Aradi vértanúkról és felidéztük 1956. október 23-ának
eseményeit. Az Idősek Otthona megnyitásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen és a települési Idősek napi
rendezvényen a színjátszó szakkörösök színvonalas előadással örvendeztették meg a közönséget.
November
Az egyik szombati délelőttön kézműves foglalkozásokra hívtuk az anyukákat, nagymamákat, a november 12-i tanítás nélküli
munkanapunk pedig a pályaorientáció jegyében telt el. Ekkor játékos keretek között ismerkedtek meg a gyerekek szakmákkal,
foglalkozásokkal.
A sarkadkeresztúri iskola által szervezett „Kapkodd a lábad!”elnevezésű vetélkedőn iskolánk versenyzői a 4. helyen végeztek. Szeredi
Márk, Styán Benett, Horváth Anasztáza, Szeredi Zoltán, Budai Béla, Balogh Adrienn, Styán Junior és Kakuszi Dávid alkották az
alsó tagozatos diákokból összeállított csapatot.
A helyi méhészeknek köszönhetően ismét finom mézes reggelit fogyaszthattak kisdiákjaink, közben a méhészetről és a méhekről sok
érdekességet hallhattak Bujdosó Sándor bácsitól.
A Roma Önkormányzat I. Hagyományőrző disznótorán az iskolások nemcsak nézelődtek, hanem a munkálatokban is részt vettek. A
különleges esemény közben a helyi Polgárőrség és a Békéscsabai Rendőrfőkapitányság munkatársai által szervezett baleset- és
bűnmegelőzési foglalkozások zajlottak.
Novemberben a sarkadi gimnázium által szervezett 2 versenyen is képviselték nyolcadikos tanulóink a kötegyáni iskolát. Az angol
nyelvű országismereti vetélkedőn középmezőnyben végzett Erdős Bence, Hoffmann Ákos és Csíki Donát. Az „Ismerd meg Békés
megyét!” vetélkedőn KÖRTEGYÁN nevű csapatunk tagjai: Magyar Natália, Csíki Donát és Kincses Ármin I. helyezést értek el.
Az országos angol nyelvi vetélkedő iskolai fordulóján Erdős Bence, Hoffmann Ákos, Magyar Natália, Földi Virág Mercédesz és
Gadnai Gergő oldotta meg a nem éppen könnyű feladatokból álló feladatsort. Közülük a legjobb eredményt Erdős Bence érte el.
A Sarkadi Általános Iskola évről évre megrendezi a „Játszótársam, mondd akarsz-e lenni?” című vetélkedőt, melynek idei témája a
reneszánsz kultúrához kapcsolódott. Iskolánk 2 csapatot indított, a hetedikesek - Balogh Sándor, Balogh Erik és Földi Virág
Mercédesz- és a nyolcadikosok is - Hoffmann Ákos, Csíki Donát és Erdős Bence - derekasan helyt álltak. Végül a nyolcadikosok a
III. helyezést érték el.
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December
A hónap első napja, mely szombati munkanap volt. Ezen a napon az ötödikesek és a legkisebbek készültek műsorral, majd közösen
énekeltünk, végül táncra perdültünk a tornateremben. A nap végén ellátogatott hozzánk a kedves, öreg Mikulás is, aki minden
gyermekünket megajándékozott. Legnagyobb örömünkre sok szülő, kistestvér és nagymama is részt vett a programunkon.
A karácsonyi gyermek rajzpályázatra iskolánk több diákja is készített alkotást, közülük a díjazottak Berndt Dominika, Bálint Beatrix
Ilona, Halász Klára, Csíki Kristóf, Szeredi Zoltán és Pallag Nikoletta a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Árvay-termében
értékes jutalmat vehetett át Dr. Baloghné Pruha Mária Anettől, a Pénzes Noémi Alapítvány elnökétől. Valamennyi pályázó gyermekünk
alkotása kiállításra került a díjátadó helyszínén.
Jelenleg már az óvodásokkal együtt készülünk a december 16-i harmadik adventi gyertyagyújtásra és nagyon várjuk az utolsó hetet,
amikor mézeskalács díszítéssel, kézműves foglalkozásokkal és ünnepi műsorral búcsúztatjuk a 2018-as esztendőt.
A kötegyáni iskola diákjai, pedagógusai és minden munkatársa nevében is békés, boldog új esztendőt kívánok valamennyi kedves
Olvasónak!
Szokai Dánielné
Tagintézmény-vezető

A mi otthonunk!
Alapításának 15. évfordulóját ünnepelte a Kötegyáni Idősek Otthona 2018. október 1-jén. Az intézmény lakói és dolgozói lelkesen
készültek a nagy napra. Az Ungvári Mihály Művelődési Ház megtelt a meghívott vendégekkel, akik nagy tapssal fogadták Nemes János
polgármester úr és Dr. Szalai Lászlóné intézményvezető asszony ünnepi beszédét. A helyi Általános Iskola tanulóinak és az Óvoda kis
gyermekeinek kedves műsora követte az ünnepi köszöntőket. A Kötegyáni Asszonykórus dalcsokra mindig nagy sikert könyvelhet el a
falu lakossága körében. Most sem volt ez másképp. A hangulatot fokozta az Idősek Otthona dolgozói jókedvre derítő előadása, amelyet
sok-sok próba előzött meg. A helyi nyugdíjas korú vendégek kacagása és vastapsa minden fáradozásunkat megért! Az Idősek Otthona
lakójának Bálint Jánosné Irma néninek megható verse tette teljessé a napot. A műsor befejezése után szendvicsekkel és házi készítésű
finom süteményekkel leptük meg a résztvevőket, amelyet az intézmény dolgozói és a nappali ellátásban lévő ellátottak segítségével
készítettünk el. Köszönet mindenkinek a sok-sok fáradozásért.

Az őszi napok és hetek számtalan színes programmal múltak el. A
több mint 100 éves ősi sütemény recept alapján készült lekvárral
barnított kavart tésztánk, amelyet a klubos ellátottakkal készítettünk
el komoly elismerést kapott.
A nagy sikerre való tekintettel folytattuk a Sarkadi
Egészségfejlesztési Iroda gyógytornásza irányításával a gimnasztikai
labdákon a testedzéseket, amelyet még a tavaszi hónapokban fejezünk
be.

A Séta Világnapja alkalmából hosszú gyalogló túrát tettünk
közösen a klubos tagokkal és az asszonykórus tagjaival. A nagy
szél sem tántoríthatott el bennünket célunktól! Meleg tea és forró
kávé várt visszatértünkkor az Otthonban.
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November 8-án Várai Ildikó papírszövő mester segítségével adventi
díszeket készítettünk, majd a következő héten a dekopázs
technikáját sajátíthattuk el. Miután megtanultuk e módot nagyszerű
elképzelés született a falu karácsonyfájának díszítésére. Falapokra
készítettünk karácsonyi motívumokkal ellátott dekopázsokat,
amelyek most a kis falunk karácsonyfáján foglalják el méltó
helyüket! Köszönet Pallag Ferencnek a fa megmunkálásáért.
Tartalmas programokkal teli évet tudhatunk magunk mögött. 2019ben nagyon sok új ötlet vár megvalósításra, melyre minden kedves
érdeklődő kikapcsolódni vágyó embert szeretettel várunk!
Aranyosi Ervin soraival szeretnék mindenkinek Békés Boldog
Karácsonyi Ünnepeket kívánni!
„Érezd tehát jól magadat,
ez a földi dolgod,
arra vigyen minden utad,
ahol szíved boldog.
Érzésekkel teremts szépet,
élhetőbb világot!
Örömöktől, sikerektől
utad legyen áldott!”
Kosztinné Nagy Anikó
Szociális gondozó

A Kötegyáni Asszonykórus őszi programjai
Az őszi programsorozatunk ismét Sarkadon, a Dalos Találkozóval kezdődött. Októberben kettő „Ki mit tud?” versenyen is részt vettünk.
Először a gyulai Vigadóban, ahonnan elhoztuk a második helyezettnek járó ezüstérmet, majd a szintén gyulai Hőforrás Hotel *** és
Üdülőpark által szervezett vetélkedőn, mely próbaszerű verseny volt, így ott senkit nem díjaztak. A vetélkedőkre nem csak Békés
megyéből, hanem az ország számos részéről érkeztek, aminek a szervezők nagyon örültek.
2018. november 9-én, került megrendezésre a több éve nagy sikernek örvendő Őszbúcsúztató Batyus Bálunk az Ungvári Mihály
Művelődési Házban. Csatlakoztak hozzánk a társklubok, a Kötegyáni Idősek Otthona dolgozói és a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház
Természetjáró csapatának tagjai is, akik műsorszámaikkal emelték a találkozó színvonalát. A produkciókat pedig a jó hangulatú
szórakozás követte. Egy gyönyörű napsütötte őszi péntek délutánt töltöttünk el együtt a bálon megjelentekkel – 90 fő - és Nemes János
Polgármester Úrral, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat és megtisztelte jelenlétével a
rendezvényünket.
Felléptünk az Ungvári Mihály Művelődési Házban megrendezésre kerülő Kötegyáni Idősek Napján, amin nagyon sokan megjelentek.
Előadtuk az aranydíjas szatmári dalokat, melyeket hazai közönség előtt még nem mutattunk be. Az elismerő tapsból ítélve előadásunk
elnyerte a nagyérdemű tetszését.
Részt vettünk még a Sarkadon megrendezésre kerülő „Mindenki névnapja” elnevezésű rendezvényen is.
Az év utolsó hónapja is eseménydúsan telt. December 8-án, szombaton, Békéscsabán az András napi kolbászparádén jártunk.
Meghívást kaptunk a Kötegyáni Idősek Otthona vezetőségétől Advent II. vasárnap estéjére. A felkérésnek örömmel tettünk eleget, két
dalt énekeltünk el a „Falu karácsonyfájának” fényeinél.
A sarkadi ÁFÉSZ-esek által szervezett karácsonyi rendezvénnyel zártuk az idei évi fellépéseinket.
Minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván:
A Kötegyáni Asszonykórus és Nagy Józsefné

Egyesületi visszatekintő
Év vége felé közeledve egyre többen tekintjük át a mögöttünk hagyott év eseményeit, örülünk a sikereknek, tanulunk hibáinkból. A
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület igen mozgalmas évet zárhat.
2018 elején több pályázatban is együttműködő partnere voltunk a Nemzeti Művelődési Intézetnek: kiadványt adtunk ki a településről,
mellyel az elszármazottak találkozója résztvevőit is megleptük. Részesei voltunk a Kodály 135+1 országos ifjúsági zenei programnak,
mely kereteink belül ifjaink egy Kötegyánban gyűjtött népdalt tanultak meg.
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Fiatalokból álló bábcsoportunk színjátszó csoporttá
alakult, s nagy sikerrel adták elő nemcsak helyben,
hanem Gyulán is Shaw: Pygmalion című darabjának
átiratát.
Az egyesület művész tagjai és művészbarátai
segítségével június végén több mint 20 gyermek alkotott
a Keményfoki utcai házban. Festéssel, agyagozással,
rajzzal, tűzzománccal és más modern technikákkal is
megismerkedtek.
A
Kötegyáni
Református
Egyházközség és a Kötegyáni Vadásztársaság jóvoltából
kirándulni is el tudtuk vinni a gyerekeket.
Októberben az Egyházközséggel együttműködve
művésztelepen láttunk vendégül felnőtt alkotókat, kik
festményekkel gazdagítottak bennünket. Több lelkes
kötegyáni pedig megismerkedhetett a tűzzománcozás
fortélyaival.
Ezen hasábokon gyakran olvashatnak büszkeségeinkről,
a Kötegyáni Asszonykórus sikereiről, mozgalmas
életéről, így azt részletezni nem szeretném. Igyekszünk
mindig mindenben támogatni őket. A legutóbbi sikeres
működési pályázatunkból fellépő ruhájukat tudják
kiegészíteni.
Elmondható, hogy az egyesület anyagi helyzete stabil.
Az Egyházközséggel közös pályázat a tárgyi
feltételeinket gazdagítja, a működési pályázat a
mindennapok életét könnyíti meg. Utoljára, de nem
utolsó sorban elmondanám, s e fórum adta lehetőséget
kihasználva megköszönném, hogy az adózók a tavalyi
évi bevalláskor 122.597.- forinttal támogatták
egyesületünket!
Nagyon
szépen
köszönjük
támogatásukat!
Az előttünk álló esztendőre mindenkinek szeretetet,
sikereket, vidámságot és bőséget kívánunk!
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület

Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának 2018. évi összefoglalója
A 2018-as év mozgalmas, tartalmas év volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat életében, programokkal, rendezvényekkel tele,
melyekkel mind a rászoruló roma és nem roma családok mindennapjait szerettük volna megkönnyíteni. Szívügyünk a gyermekek
boldogsága, célunk, hogy örömet szerezzünk és segítsünk, ezért igyekszünk minél több olyan programot támogatni, amiben gyermekek
vesznek részt.
Nagyon jó az együttműködésünk a helyi Önkormányzattal és a Képviselő-testülettel, a Kötegyáni Polgárőrséggel, a különböző helyi civil
szervezetekkel, a Kötegyáni Óvodával és az Általános Iskolával. Jó kapcsolatot ápolunk a Kötegyáni Asszonykórussal, és több megyei
szervezettel, mint például a Máltai Szeretet Szolgálat Békéscsabai Szervezetével. Rendezvényeink nagy részét az Ungvári Mihály
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében bonyolítjuk le, köszönjük, hogy lehetővé teszik ezt számunkra. Ezen támogatók nélkül nem
tudnánk ilyen sok programot, ilyen színvonalon megvalósítani. Köszönjük a támogatásokat!
Hosszadalmas lenne tehát minden programunkat felsorolni, azonban a teljesség igénye nélkül megpróbáljuk összefoglalni Önöknek az
évet.
A „Szociális Földprogram Kötegyánban” című 2017-2018 évi nyertes pályázat részeként két alkalommal is napos csibét osztottunk,
majd a résztvevő családok számára vetőmagot is biztosítottunk. A program keretében egy 20 órás képzésen, növényvédelem és
állattenyésztés témakörben vehettek részt a pályázatban résztvevők, hogy jobban tudjanak gondoskodni a rájuk bízott állatokról és a
növényeiket hatékonyabban tudják termeszteni. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Nemes János polgármester úrnak és a
Képviselő-testületnek, hogy segítette a munkákat azáltal, hogy az önkormányzat dolgozói térítésmentesen felszántották a pályázatban
részt vevők kertjeit.
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Annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a kötegyáni embereknek és a rendezvényeinket zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a láncfűrészhez láncot és vezetőt vásárolt, valamint üstöt, üstházat, minden szükséges felszereléssel együtt.
Mint minden évben, ebben az évben is részt vettünk a március 15.-ei ünnepségen és koszorút helyeztünk el Kossuth Lajos szobornál.
Aktívan támogatjuk, és segítjük a helyi közoktatási intézményeket, előadásokat, programokat szerveznünk. Édességgel, üdítővel
kedveskedünk a gyerekeknek és a pedagógusoknak. Roma kulturális napokat, délutánokat szervezünk, a megye több településéről
hívunk előadókat. Részt veszünk az iskola és az óvoda hagyományőrző programjain is, támogattuk a farsangi ünnepségeket jelmezzel, a
ballagási ünnepségeket virággal. Több alkalommal osztottunk élelmiszert (például lisztet), ruhákat és bútorokat a rászoruló kötegyáni
családoknak.
A Gellény-birtokon szervezett nyári „Át-járás tábor” részére, ahol hátrányos helyzetű kötegyáni gyerekek is táborozhattak, 50.000 Ft
értékben vásároltunk édességet, üdítőt, reggelihez hozzávalókat.
Rendszeresen segítjük és anyagiakban támogatjuk a helyi
rendezvényeket: a 2018. augusztus 10.-ei Kötegyánból
elszármazottak találkozóját, a Falunapot. Az idei falunapon 300
adag ebédet főztünk és osztottunk szét, a gyerekek és felnőttek
számára különböző vetélkedőket szerveztünk, valamint a
gyermekeknek ingyen fagyit is biztosítottunk.
Részt veszünk a megye és az ország különböző rendezvényein,
konferenciákon, hogy jobbá tegyük a környezetükben élő
embertársaink mindennapjait. Legutóbb egészen Mágocsig
utaztunk, hogy a pályázati lehetőségekről tájékozódjunk és
beszéljünk a tapasztalatainkról. Pályázatokat nyújtunk be minden
lehetséges helyen és módon, hogy az elnyert összegeket a helyi
rászoruló családokra fordíthassuk.
Őrizzük és ápoljuk hagyományainkat, a hagyományőrző néptánccsoporttal több rendezvényen is részt veszünk megyeszerte.
Megszerveztük a Roma Nemzetiségi és Kulturális Nap Kötegyán 2018 című programot, melyen több, mint 120 főt láttunk vendégül.
Mindegyik programunk nagy sikert aratott.
2018. augusztus 3-án a helyi művelődési házban megrendezésre került a „Holokauszt Dél-Békésben Kötegyán 2018” nyertes pályázat
kapcsán egy nagyszabású megyei szintű rendezvény is. Ezen az eseményen körülbelül 150 fő vett részt. Levetítették a „Vétlen
áldozatok” megható és tanulságos dokumentum filmet is. Fellépett a Kötegyáni Asszonykórus, a hagyományőrző néptánccsoport és
megvendégelték a megjelenteket.

2018. szeptemberében a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményével együtt megszerveztük a „Hagyományőrző szilvalekvár
főzést”, mely egy nagyon jó hangulatú, közösségépítő program volt.
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Ahogyan az elmúlt években, ebben az évben is november 1-jén Halottak napi megemlékezést is tartottunk, hogy méltóképpen
megemlékezhessenek elhunytaikról a helyi roma családok, ezért roma hagyomány szerint, zenei kísérettel vonultunk a temetőbe, ahol
mécseseket gyújtottunk.
2018. november 16-án megtartottuk a „Hagyományőrző disznótort”, az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. Erre az
eseményre meghívást kaptak a helyi óvodások és általános iskolások szüleikkel és pedagógusaikkal együtt. A főzésben aktívan részt
vettek a Kötegyáni Asszonykórus és a Kötegyáni Polgárőrség tagjai is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 1 sertést ajánlott fel a
rendezvény sikere érdekében. A gyerekeknek nagyon tetszett a disznótor, melynek során ki is próbálhattak sok munkafolyamatot,
perzseléstől a kolbásztöltésig.
2018. decemberben 5-én minden kötegyáni gyermek részére
télapócsomagot készítettünk, melyet az Önkormányzat Képviselőtestülete is támogatott. A Télapó ellátogatott a gyermekekhez, és
személyesen adta át a csomagot és csalt mosolyt az arcokra.
Másnap az Óvodába is betért és meghallgatta a kicsik előadását. A
mikuláscsomagoknak minden gyermek nagyon örült és
megilletődve vették át azt a Télapótól.
Hamarosan közeleg az év vége, a karácsonyi ünnepségek ideje. Az
Óvoda és az Általános Iskola részére 15 kg szaloncukrot
vásároltunk, ezzel is még szebbé téve a szeretet ünnepét.
Jövőbeni terveink között szerepel, hogy a Roma Holokauszt
áldozatainak emlékére a Kötegyáni Köztemetőben szeretnénk egy
emlékművet felállítani, Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával. Bízunk abban, hogy tervünket
sikerül megvalósítani.
Nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván Önöknek Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete!
Csiki István
képviselő

Balogh Sándor
elnök

Czinanó Tibor Attila
elnökhelyettes

TÁJÉKOZTATÁS
szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a
gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
déli meleg főétkezést a hátrányos- illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt
legalább 43 munkanapon keresztül, feltéve, ha azt kérelmezik.
Amennyiben a hátrányos- ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodás, és igénybe kívánja venni a szünidei étkezést, akkor
annak a gyermeknek a szünidőben is kötelező óvodába járnia, mivel az óvodának csak augusztus hónapban van zárva tartási ideje.
A soron következő szünidei étkeztetés a téli szünet, melynek időtartama:
2018. december 22. – 2019. január 2. - ig tart.
Az étkezés a szünet teljes időtartamára igényelhető, azaz 3 munkanapra: 2018. december 27. (csütörtök), 2018. december 28 (péntek) és
2019. január 2. (szerda).
Az ingyenes szünidei étkezés a Napközi Konyhán (5725 Kötegyán, Kossuth u. 26.) vehető igénybe.
A gyermekek részére biztosított étel elszállításáról a megadott napokon a jogosultak 11.30 – 12.30 óra között ételhordóval
gondoskodjanak!
Valamennyi érintett szülő/gondviselő részére a tájékoztató mellékleteként rendelkezésre bocsájtjuk az igényléshez szükséges
„Nyilatkozat a Gyvt. 21/C.§-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt.
A kitöltött nyomtatványokat – nemleges válasz esetén is – legkésőbb 2018. december 10. napjáig kérjük visszajuttatni hivatalunkhoz.
A nyilatkozatokat gyermekenként külön – külön kell kitölteni!
A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
Ruzsáné Kuczera Andrea
Szociális ügyintéző
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Újabb segítség rászoruló családoknak
A 2018-as évben tovább folytatódott községünkben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés-megyei Kirendeltségének
szervezésével és irányításával a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretein belül megvalósuló szegény
gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása című projekt újabb szakasza.
A projekt keretében természetbeni juttatásként a tartós fogyasztási cikkeket a célzott jogosultaknak három csoportja vehette át.
Az első célcsoport a kedvezményezett járásokban élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, ezen belül
különösen a 3 év alatti, intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek képezik. Az RSZTOP keretében részükre havi rendszerességgel
élelmiszersegély és fogyasztási cikkek kerültek kiosztásra.
A második célcsoport keretében a nyári tanítási szünet ideje alatt július és augusztus hónapokban élelmiszercsomagban részesültek a
kedvezményezett járásokban élő 7-14 év közötti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosult gyermekek.
A jogosultak harmadik célcsoportját alkotják a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, vagy rendkívül alacsony jövedelmű
időskorú személyek, akik jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, kedvezményezett,
vagy regionálisan kedvezményezett járásban élnek és intézményi ellátásban nem részesülnek. Számukra ez év májusában,
szeptemberében és novemberében lett tartós élelmiszert tartalmazó csomag átadva.
A program során a csomagra jogosultak előzetesen személyre szóló levélben értesítést kapnak, amely tartalmazza a csomag átvételének
helyét és idejét. Amennyiben a jogosult nem tud személyesen megjelenni a megjelölt időpontban, a csomag meghatalmazás útján (amely
az értesítés melléklete) is átvehető.
Ruzsáné Kuczera Andrea
Szociális ügyintéző

Közfoglalkoztatás keretében induló tanfolyamok 2019-ben
Az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című projektben a Sarkadi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2019ben is képzéseket indít.
A tanfolyamok két ütemben fognak indulni:
Először a sarkadi járási szinten tervezett közös képzések melynek elindulása várhatóan 2019. január 31-ig valósul meg.
Második ütemben pedig a helyben vállalt tanfolyamok, melyek 2019. január 1.- 2019. március 31. közötti időszakban indulnak.
Járási szinten szervezett képzések az alábbiak:
- Bérügyintéző (helyszín: Sarkad)
- Munkavédelmi technikus (helyszín: Sarkad)
Helyben (szomszédos településsel közösen) vállalt tanfolyamok:
- Vízkárelhárító
- Zöldterületi kisgép-üzemeltető
Ezen képzések Kötegyán Község Önkormányzata és Sarkad város Önkormányzata együttműködésével valósulnak meg, melyek
helyszíne Sarkad.
Bevonható az a személy aki:
legfeljebb középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
közfoglalkoztatási jogviszonyban fog állni a képzés megkezdésekor,
alapkompetencián, betanító képzésen vagy hatósági (jogosítvány szerző) képzésen korábban már részt vett.
- OKJ-s képzésben már korábban részt vett és a képesítés megszerzése óta legalább 1 év eltelt és szakképesítés-ráépülést kíván
szerezni, illetve a teljes szakképesítéshez teljesítése indokolt, mely korábban megszerzett rész-szakképesítésére épül.
A képzésbe olyan ügyfél is bevonható, aki jelenleg álláskereső (közfoglalkoztatási jogviszonyt csak a képzés idejére szükséges kötni az
érintett ügyfelekkel).
Kérem, hogy amennyiben a fent nevezett tanfolyamok valamelyikében részt kíván venni és a feltételeknek megfelel, jelentkezési
szándékát jelezze felém.
Borbély Brigitta
Munkaügyi ügyintéző
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Tájékoztató az EFOP-1.5.3-16-2017-00018 „Minőségi humán
közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására”
projektről
Felhívás érkezett az Önkormányzathoz, miszerint 2017.03.01-2017.04.01-ig benyújtásra kerülhet az alábbi pályázat:
A „Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására” című, EFOP-.1.5.3-16-2017-00018 azonosítószámú
konzorciumi pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása a sarkadi járásban élők esélyegyenlőségének javítása a humán
szolgáltatások fejlesztésével.
A pályázat benyújtásával egy időben a Sarkai Kistérséghez tartozó önkormányzatok konzorciumi Megállapodást kötöttek, hogy a fent
nevezett pályázatot közös együttműködéssel megvalósítsák.
A tíz konzorciumi tag: Sarkad, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr,
Zsadány.
A pályázatról 2017. december 4-én döntöttek, melyet követően a Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban
részesítette a Kistérséget. Az elnyert támogatás összege konzorciumi szinten 499.620.211.- Ft.
Ebből az összegből Kötegyán közel 28 millió forintban részesült.
Pályázaton belüli programjaink:
 Kötegyáni Sportpálya öltöző felújítása
 Eszközbeszerzés (közösségi feladatok ellátására)
 Idősek közösségben tartása (nyugdíjasok számára program)
 Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés (Kistérségi szinten 30 fő számára 4 alkalom)
 Projekt előkészítéséhez kapcsolódó munkabér
 Anyukák egészségtudatos magatartása (8 anyuka, gyerekekkel 30 hónapon keresztül, havi 2 alkalommal sport a gyerekekkel)
 Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó munkabér
 Rendszeres testmozgás támogatása (30 hónapon keresztül
felnőtt közösség)
 Közösség egészségfejlesztése (egészséges életmód, egészségügyi pont)
 Roma hagyományőrző zenés rendezvény
 Fiatalok közösségépítése
 A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése (Főzőverseny)
 Rendszeres testmozgás (felnőtt közösség 30 hónapon keresztül)
2018-ban megvalósult az eszközbeszerzés, a fiatalok közösségépítése, a helyi kisközösségek társadalmi szerepének támogatása és a
szemléletformáló antidiszkriminációs képzés.
Folyamatosan megy az anyukák- gyerekek sportprogramja, és a rendszeres felnőtt közösség sport program.
A pályázat kritériumaihoz tartozott, hogy településenként mentort és esetmenedzsert bíznak meg a hátrányos helyzetű személyek
segítésében. Kötegyánban a mentor és az esetmenedzseri feladatot Fazekas Anikó látja el.
A településnek az egész pályázat ideje alatt 10 főt kell bevonni az esetmenedzselésbe és 20 főt a mentorálásba.
Az esetmenedzseri feladatok közé tartozik az egyéni fejlesztési terv készítése, a munkába állás segítése, kiscsoportos foglalkozások és
szociális, életvezetési tanácsadás.
A mentor feladatai közé tartozik a mentorálasba bevont személlyel való folyamatos kapcsolattartás és segítségnyújtás, szükség esetén
szakemberhez irányítás, a munkába állás segítéséhez kapcsolattartás a kormányhivatallal, járási hivatallal, önkormányzattal, a szükséges
információ gyűjtése, ESZA kérdőívek és hozzájáruló nyilatkozatok naprakész vezetése.
Az esetmenedzselésbe és a mentorálasba bevont személyek aktívan együttműködnek.
A program keretén belül 5 fő egészségügyi alkalmazott tart a településen rendszeresen havi 1 alkalommal előadásokat (életmód
tanácsadás, élet és egészségvédelem, allergológus, gyógymasszőr, gyógytornász).
Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk Önöket.
Az előadások pontos idejéről az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban valamint az Önkormányzatnál lehet felvilágosítást
kérni.
Áldott békés ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Nagy Ibolya Anett
Köztisztviselő
Szakmai asszisztens
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Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2018. (XII.14.) 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.
(4) A rendelet célja a 2017. évi kiegészítő szociális célú tüzelőanyag támogatás BMÖGF/63-12/2018. számú támogatói okiratban
foglalt 73 erdei m3 keménylombos tűzifa, valamint a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás BMÖGF/69-59/2018. számú
támogatói okiratban foglalt 754 mázsa barnakőszén rászorultak részére történő támogatás rendjének szabályozása.
2. § (1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és lakásának fűtését fa illetve széntüzelésre alkalmas tüzelő
berendezéssel biztosítja.
(2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – tűzifa illetve barnakőszén –
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.
(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 vagy 3 mázsa barnakőszén, 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 a rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott mennyiség tekintetében.
(5) A támogatás iránti igényeket 2019. január 2. és 2019. január 31. 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 2019. április 30-án hatályát veszti.

Nemes János
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

- 13 -

Gyerekesély program Kötegyánban
A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be és nyert el „Gyerekesély program a Sarkadi Kistérségben”
címmel. A Társulás tagjai között van Kötegyán is, így mi is részesei lehetünk a programoknak.
A projekten belül különböző programok megvalósítására kerül sor, melyek már nyáron kezdetüket vették.
2018. augusztus 6 -10 között nyári gyerektábort szerveztünk a Balaton partján, Csopakon. Ebben az évben Kötegyán, Mezőgyán és
Méhkerék településekről állt össze az a 12 fős (településenként 4 fő) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő felső
tagozatos diákokból álló csapat, akik kiemelkedő eredményeikért, jó magaviseletükért, szorgalmukért, sportteljesítményeikért
jutalomként elutazhattak Csopakra. A Balatoni táborozók programjai a következők voltak: Kirándulás Tihanyba, balatoni strandolás,
hajókirándulás, sportversenyek, kézműves foglalkozások, szabadidős játékok. A tábor ideje alatt a résztvevőknek a teljes ellátást és a
tervezett programokon való költség nélküli részvételt biztosították. Diákjaink sok jó élménnyel tértek vissza a Balaton partjáról.
2018. október 8-án elindult az „Anya mesélj, játssz velem!” program mely településünkön 6 alkalommal került megrendezésre a
Kötegyáni Óvodában. Az édesanyákat és kisgyermeküket minden alkalommal közös beszélgetésekkel és más-más játékokkal várták a
trénerek.
A Gyerekesély programon belül elkezdődtek az ortopéd szakorvosi vizsgálatok, és védőnői szűrések is, mely településünkön első
alkalommal 2018. november 22-én volt. Az óvodai nagycsoportosoktól kezdve az általános iskola 5. osztályos tanulóiig igyekeztünk
minden olyan gyereket (szülővel együtt) bevonni a programba, akiknek nagy szükségük lehet a szűrésre. Azoknak a gyerekeknek,
akiknél a szakorvos megállapította a deformitást, ingyen ortopéd cipőt biztosítanak.
Az Ünnepekről sem feledkeztek el a Kistérségi Társulás tagjai. Minden érintett települést bruttó 50.000.- Ft összeggel támogatták az
„Adventra való készülődés” címen. A program kapcsán az összeg felhasználása szabadon választható volt. Településünkön az Óvodát
támogattuk. Rengeteg kézműveskedéshez szükséges anyagot: karton, színes papír, hungarocell golyó, különböző karácsonyi alakzatú
lyukasztó, kifestő, színes ceruza, ragasztót kaptak. Ezen kívül még mézeskalácsot díszítettek a gyerekek, továbbá műanyag poharakból
hóembert készítettek az óvónők segítségével.
Köszönjük a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy támogatásukkal létrejött ez a program, melyben örömteli
pillanatokat okoztak a gyerekeknek!
A pályázat 2022. március 31.-ig tart és addig még sok hasonló programban lesz részünk.
Borbély Brigitta
Települési és ifjúsági mentor

Az NHKV Zrt. tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.)
létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar
és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével
összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és
2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 107-109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A.ép)] ügyfélszolgálati, illetve a
díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ezáltal a számla esedékességét követően fennálló
számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítjuk, amellyel
a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánjuk minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését
megkönnyíteni (a hátralékkezelők közreműködésével megfizetett tartozások esetén késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt
nem számítunk fel).
A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által
előállított „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre azonban
nincs mód. A hátralék-kezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet átad az ingatlanhasználó részére.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralék-kezelő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az
újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre. Egyes önkormányzatok a díjfizetés lakossági
terheinek csökkentésében történő közreműködés jegyében a számlatartozások előre egyeztetett időpontban történő befizetésének
feltételeit is biztosítják az ingatlanhasználók számára, amelyről a helyben szokásos módon adnak tájékoztatást.
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Az egyes településeken a hátralékkezelést ellátó megbízottak személyéről a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési
önkormányzatokat, illetve a település szerint illetékes közszolgáltatókat, a hátralékkezelők személye az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is
ellenőrizhető.
Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig rendezésre kerül, akkor ezen tájékoztatást a hátralék-kezelést végző
munkatársak külön igazolás nélkül is elfogadják, azonban a befizetés számlával való összevezetését célszerű az érintett közszolgáltató
ügyfélszolgálatának vagy az NHKV Zrt. központi ügyfélszolgálatának bevonásával ellenőrizni, annak érdekében, hogy az esetleges
informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azonosító módosulás) még a
követeléskezelési folyamat következő lépése előtt feltárhatók legyenek.
Az ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási kérelem és
részletfizetési kérelem előterjesztésére is, ennek aktuális részletei tekintetében, kérjük tájékozódjon honlapunkon, amelynek
elérhetősége: https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2018/06/Ugyfeltajekoztato.pdf?dl=1
Amennyiben a hátralékkezelési folyamat eredményeként sem került sor a díjhátralék kiegyenlítésére, Társaságunk a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően, fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre az érintett ingatlanhasználókat (ebben az esetben már az ügyviteli
költségek és kamatok megtérítése mellett lesz mód a tartozás rendezésére) és ha az ily módon történő felhívás is eredménytelen marad,
úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetében kezdeményezi Társaságunk a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnál.
A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan megteremtettük a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását
is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is, a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználókat ugyancsak személyesen felkereső
változás-kezelő – magukat fényképes igazolvánnyal igazoló - munkatársaknál, akik feladatukat a hatályos adatkezelési irányelveknek
megfelelően végzik, a hátralékkezelőktől kapott jelzések alapján. A változás-kezelőknél bejelentett adatmódosítások további
feldolgozását szerződéses partnereink és a közszolgáltatók bevonásával biztosítjuk.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Igazolvány minta
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Karácsonyi ünnepkör
Jön a tél, jön a tél,
az ősz elbúcsúzik.
Zúg a szél, fut a tél,
út jegén elcsúszik.
Elcsúszik, elterül,
tavaszig itt marad.
Hólepedő felett,
felhőpaplan alatt.
(Garai Péter)
Bekopogtatott a tél, magával hozva a természet kincseit. Fehér, hideg, tiszta és csillogó ilyenkor minden. A napot eltakarják a kevély
felhők, a fákat időnként megborzolja a szél, egy-két széncinke ugrik ágról ágra, fekete varjak peckesen sétálnak a kertekben. A csikorgó
hidegben sűrűn pöfékelnek a házak kéményei. Jégvirágos függönyök borítják a házak szemeit és az ereszeken zenét csilingelnek a lelógó
vastag jégcsapok.
A tél általában nem az emberek kedvenc évszaka, pedig mint minden évszaknak, a télnek is megvan a maga csodás hangulata. És ez az
évszak is tartogat számunkra jeles- és ünnepnapokat.
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó időszak, amely felöleli a karácsonyi készülődést és ünneplést,
valamint az azt követő periódust.
 Advent (2018. évben december 2. – december 24.)
Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak.
Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami
annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik. Ez a nap három időszak kezdetét
is jelenti: a keresztényegyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét. Az egyházi
naptárban a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy vasárnapot követi. December 24. az advent utolsó napja.
A 19–20. század óta szokás Adventkor koszorút készíteni. Ma az adventi koszorú általában
fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a
katolikus hagyomány szerint a bűnbánat színét jelképező lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót,
amely rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg,
minden alkalommal, eggyel többet. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 1. hit, 2. remény,
3. öröm, 4. szeretet. Az utolsó vasárnapon, az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre
ég.
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött. Kialakulása egy német
édesanyához kötődik, akinek kisfia már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és
megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért egy játékot talált ki gyermeke számára:
egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab
csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük.
 Mikulás (december 6.)
A Mikulás mindenki jótevője és a gyerekek kedvence, hiszen a csöppségek már az első sötét
és hideg este után elkezdik visszaszámolni a napokat addig, amíg ki nem rakhatják
csizmáikat az ablakba. A Mikulás történetéről sokféle legenda és mendemonda kering.
A piros palástban és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású
vidékeken Szent Miklós népies alakja. Szent Miklós a gyerekek és a diákok védőszentje,
ezért a későbbi korokban, a népi vallásosság hatására kialakult ajándékosztó előképének és
mintájának tartják.
Magyarországon, az ünnepnap előestéjén (december 5.) a Mikulásnak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra jár,
meglátogatja a gyerekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, ajándékokkal halmozta el őket. Ekkor a díszes piros ruhás, nagy fehér
szakállú mikulást fekete krampuszok kísérik, és a rossz gyerekeket ijesztgetik, virgáccsal fenyegetik vagy finoman meg is vesszőzik. Ez
a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot - szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déligyümölcsökből álló piros
csomagot - helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos
a Télapó elnevezés is.
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 Karácsony (december 25. – december 26.)
A karácsony az egyik legnagyobb keresztényünnep, amellyel Jézus Krisztus születésére
emlékeznek. Ez a keresztény ünnep Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és
békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe. A Biblia leírása szerint Jézus
szegényes körülmények között született egy istállóban, mert senki nem fogadta be a házába a
várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. A történet szerint napkeleti bölcsek
(„háromkirályok”) indultak útnak ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást és egy fényes
csillag vezette el őket Jézushoz.
Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok nem
keresztény ember is ünnepli világszerte az emberi szeretet ünnepeként. A modern és népszerű
ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések,
karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa állítás.
Az örökzöld kivágása az ifjú élet feláldozását jelképezte és a hagyomány szerint
először Luther Márton állított karácsonyfát. A gyertyás karácsonyfát a XVI.
században elsősorban nemesi származású családok állítottak, ám veszélyessége
miatt, idővel felváltotta a méltán népszerű karácsonyi izzó. A magyar hagyomány
szerint egészen vízkeresztig (január 6.) áll a lakás legelőkelőbb pontján, a
csúcsdísz pedig a betlehemi csillagot jelképezi.
Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások
közé tartozott, amely egy több szereplős dramatizált játék volt, az egész
országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A betlehemezés fő
kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család volt látható.



Vízkereszt (január 6.)

Vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep. Vízkereszt napján a nyugati kereszténységben
Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának három eseményét ünneplik:
o a napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár)
látogatását a gyermek Jézusnál,
o Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban,
o Jézus első csodáját - a víz borrá változtatását.
Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek
hazavihetnek valamennyit. Szokás ilyenkor még házat és lakást is megáldani.
Minden kedves olvasónak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag,
Boldog Új Esztendőt kíván:
Borbély Mária
Titkársági ügyintéző
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Recept Klub
Olcsó mézes kenyér
1 pohár cukrot 8 dkg zsírral habosra keverünk.
1 pohár mézet és 1 egész tojást adunk hozzá, amikkel jól
elkeverjük.
Ezután szegfűszeggel, reszelt citromhéjjal, 5 dkg dióval ízesítjük.
1 kávéskanál szódabikarbónát teszünk bele, majd 1 pohár tejjel
felhígítjuk.
Annyi lisztet adunk hozzá részletekben, hogy galuskatészta
keménységű masszát kapjunk.
Jól kidolgozzuk, zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük.
Tetejére diót hintünk.
Egyenletes tűznél 40 percig sütjük.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kosztinné Nagy Anikó
(dédnagymamája ősi receptje alapján)

Évzárás
Megint eltelt egy esztendő. Ilyenkor az ember számadást készít, milyen volt az idei év, sikerült-e minden
tervet, elhatározást megvalósítani. Boldogan emlékszünk az örömteli eseményekre, megkönnyebbülten
nyugtázzuk, ha elkerült bennünket valamilyen nagyobb veszteség vagy betegség. Hogy milyen lesz a
számadásunk, nagyrészt Tőlünk függ: hogyan álltunk év közben a problémás dolgokhoz, bizakodva vagy
pesszimistán fogtunk hozzá a megoldáshoz, figyeltünk-e eléggé az egészségünkre, a testünk-szervezetünk
vészjelzéseire, vagy homokba dugtuk a fejünket? Ha bajt szimatolunk, nagyon nehéz megtenni azt a
bizonyos első lépést, elodázzuk: - Majd holnap! Pedig bármilyen gond is van – és ha van, akkor is ott van,
ha nem akarunk róla tudni – sokkal nagyobb az esélyünk a sikeres megoldására, mintha már elkéstünk!
Figyeljünk magunkra. Ha nyitottak vagyunk, a tudatunk mindig észreveszi a megoldási lehetőségeket. Ez olyan, mint amikor autóval
elindulunk valahova: ha csak úgy rutinszerűen ülünk a volán mögé, nem biztos, hogy észre fogjuk venni a veszélyt. Ha viszont azzal a
gondolattal fordítjuk el a kulcsot, hogy az úti célra koncentrálunk, és megfogalmazzuk, hogy oda fogok érni, az agy végig éberen fog
figyelni, még akkor is, ha látszatra egyéb dolgok foglalják le gondolatainkat.
A pszichoszomatikus betegségeket visszájára is lehet fordítani. Ha például egy rossz munkahelyi légkör miatt ki tud alakulni egy
gyomorfekély, tehát az elme valóságos testi, fizikai tünetet okozhat, ugyanez az elme rendbe is tudja hozni a problémákat. A fejfájást
például nagyon jól el lehet mulasztani, ha rákoncentrálunk: fogalmazzuk meg, milyen nagynak gondoljuk a fájdalmat, milyen a színe,
esetleg a hőmérséklete. Pár perc múlva összpontosítsunk újra a nagyságára és színére. Színe változni fog, nagysága pedig csökken.
Megfelelő gyakorlással hihetetlen sikert és megkönnyebbülést érhetünk el. Minden olyan eredmény, amit mi magunk valósítunk meg,
nagyon megnöveli az önbizalmunkat.
Hidegre fordult az idő, hamar sötétedik, a család egyre inkább ráhangolódik a közelgő ünnepekre. Tervezgetjük, mivel lepjük meg
szeretteinket, milyen ételekkel fogjuk kényeztetni a családot. Az örömteli eseményt megkeserítheti az ilyenkor oly jellemző „túlevés”.
Baj esetére gondoskodjunk előre a gyomor- és a belek emésztését elősegítő és az epeműködést javító, görcsoldó és gyomorsavat
csökkentő készítményekről, mert ünnepek alatt a zárvatartások miatt beszerzésük nehézkes lehet. Ha picit többet ittunk a kelleténél,
akkor sem érdemes szenvedni, a másnaposság megoldására hatásos pezsgőtablettákat és pezsgőporokat lehet beszerezni. Ha valaki úgy
érzi, szeretné méregteleníteni a szervezetét – könnyíteni kicsit a mája megterhelésén –, az egyik legjobb megoldás a máriatövis
gyógynövény, legolcsóbb tea formájában. Az emésztőrendszer működését egy kis testmozgással is elő lehet segíteni.
Az ilyenkor egyre terjedő baktériumok és vírusok ellen nagyon hatásos védekezés, ha hazaérve rögtön kezet mosunk, a lakást naponta
többször átszellőztetjük rövid időre. Itt vidéken ezt nyugodt szívvel megtehetjük, szerencsére nem kell félnünk a nagyvárosokra ilyenkor
jellemző szmogtól.
Civódással, elégedetlenséggel ne rontsuk el a család hangulatát, hisz karácsonykor a legfontosabb a szeretet. Őrizzük meg az ünnepek
nyugalmát, legyünk türelmesek és elfogadók, éreztessük gyöngédségünket hozzátartozóinkkal.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyt kívánok!
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó
Kristály Gyógyszertár
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Kedves Kötegyániak!
A Beregszászi Éva Alapítvány nevében szeretnék tájékoztatást adni a 2018. éves munkánkról.
- Ebben az évben is sikerült a főtér ládáit beültetni virág kompozíciókkal, és a falu több részén állítottunk fel virágtornyokat.
- Az Alapítvány egyik fő célkitűzése a kötegyáni népi kultúra megőrzése, hagyományaink ápolása. Ezért az idén
megtartottuk a „Nádszálon szalonna sütő verseny” főpróbáját.
- Édesanyám Beregszászi Éva már hosszú évekkel ezelőtt elindítója volt a közös Adventi ünnepi sorozatnak. Így aztán
természetes, hogy a nevét viselő alapítvány biztosítja a rendezvény anyagi hátterét és a község közös Karácsonyfáját.
- A jövőt illetően tervezzük továbbra is a falu szépítését virág tornyokkal és ültetett növényekkel.
- A nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a hagyományőrző nádszálas szalonnasütő versenyt.
- Szobrászművészünk ígérete alapján 2019. első felében felavatjuk az Országzászlót az I. Világháborús emlékműnél.
- Elkezdjük a II. Világháborús emlékmű felújítását.
Reméljük, hogy az itt lakók napjait szebbé tudtuk tenni ebben az évben is és a falunkban járók messzire elvitték településünk jó hírét.
Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván:
Hajdu János
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Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

Nagy Ibolya Anett
köztisztviselő

A Kötegyáni Hírmondó minden kedves olvasójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
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