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Járási startmunka mintaprogramok 2019-ben
Az előző évekhez képest jelentős csökkenést mutat a közfoglalkoztatás. A munkavállalók nagy része kikerült a nyílt munkaerőpiacra,
emiatt alakult ki ez a csökkenés. A 2019-es évben 44 fő foglalkoztatására tervezhettünk támogatást, ez a létszám a 2016-os évben még
120 fő volt. A létszám csökkenés miatt kevesebb támogatást kaptunk a dologi költségekre, melyből főleg a meglévő gépek, eszközök
fenntartásához, karbantartásához szükséges kiadásokat fedezzük. A program 3 munkaelemből áll, melyek a mezőgazdasági, a helyi
sajátosságra épülő és a szociális jellegű program.
A mezőgazdasági programban szántóföldi növénytermesztés, konyhakerti
zöldségtermesztés, tojótyúk tartás és sertéstenyésztés szerepel. Az idei évben
támogatást kaptunk ingatlan vásárlásra és néhány eszköz beszerzésére,
úgymint nehézfogas, középmélylazító és tárcsa. A szántóföldi terményeket az
állatállomány takarmányozására használjuk. A megtermelt zöldségeket és
tojást a konyha hasznosítja, a plusz tojást a piactéren értékesítjük általában
szerdai napokon.
A helyi sajátosságra épülő
program keretében seprűkötést
és káposztasavanyítást végzünk,
melyet az Önkormányzatnál
lehet
vásárolni.
Ebbe
a
programba tartozik az épületek
karbantartása és a Húsbolt
üzemeltetése, melyben a saját
sertésállományunk
termékeit
értékesítjük.
A szociális jellegű programnak továbbra is része a közutak, közterületek
karbantartása, gondolunk itt a rendszeres kaszálásra, szemétszedésre,
kátyúzásra. Az Önkormányzattól igényelni lehet bérmunkákat, úgymint
szárzúzást, rotálást, földmunkát (JCB), szállítást.
A 2019. évben futó közfoglalkoztatás számokban:
Összlétszám:
Bérköltség összesen:
Közvetlen költség összesen:
Saját forrás összesen:
Költség mindösszesen:
Kapott támogatás összesen:

44 fő
49 605 036.- Ft
21 797 739.- Ft
292 207.- Ft
71 694 982.- Ft
71 402 775.- Ft

Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Kötegyán Község Önkormányzatának pályázati hírei
Kötegyán Község Önkormányzata a 2019-es évben is folytatja az elnyert támogatások megvalósítását, melyeknél problémát okoz az
építőipar leterheltsége és a folyamatosan növekvő anyag és munkaárak, emiatt több beruházást is át kell tervezzünk. A 2018-as évben is
adtunk be pályázatokat és a továbbiakban is figyelemmel kísérjük az újabb lehetőségeket.
Elnyert pályázatok, melyek megvalósulása 2019-re várható:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (351 672)
A beruházás célja a Petőfi utca leromlott állapotú burkolatának kátyúzása, kiegyenlítése és aszfaltozása, a hozzá tartozó
padkarendezéssel. A pályázat tartalmazza Kossuth utca és a Gyepsor utca közötti 370 m hosszú szakasz felújítását 4 m szélességben.
Elnyert támogatási összeg:
15 000 000.- Ft
Szükséges Önerő:
2 647 920.- Ft
Pályázat összköltsége:
17 647 920.- Ft
1.

Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása (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 a tervek módosítása van folyamatban.
Kapott támogatás összesen:
44 777 299.- Ft
2.

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán Községben (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012)
Az építés 2 részből áll majd, az 1. részben a bekötőút melletti kétforgalmú kerékpárút építését tartalmazza a Kötegyán táblától a
Sarkadi út melletti, meglévő kerékpárútra csatlakozva, vasúti átvezetéssel, 2. részben a Vasút utca mentén az út mindkét oldalán
kerékpársáv kerül építésre a Kötegyán táblától az Árpád utcáig. Jelenleg az építési engedély tervek készítése van folyamatban.
Elnyert támogatási összeg:
245 000 000.- Ft
3.

Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
A település külterületi földútjai nem tudják ellátni azt a terhelést, amit a mezőgazdasági gépek rájuk mérnek, ennek a helyzetnek a
javítását célozza meg a megnyert pályázat, mely a Keményfoki út végétől (a régi TSZ) a gátig húzódó útszakasz aszfalt burkolattal
történő ellátását tartalmazza.
Elnyert támogatási összeg:
93 299 614.- Ft
Szükséges Önerő:
4 910 514.- Ft
Pályázat összköltsége:
98 210 128.- Ft
4.

Beadott pályázatok:
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 faszerkezetek festését. A pályázat jelenleg
elbírálás alatt áll.
A pályázat összköltsége:
6 315 789.- Ft
A pályázatra kapható támogatás:
6 000 000.- Ft
A pályázat támogatási aránya:
95 %
A pályázathoz szükséges önerő:
315 789.- Ft
1.

Mezítlábas pihenő- és ökopark kialakítása Kötegyánban (TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00035)
A mai felgyorsult, városi világból szeretnénk a pihenni vágyókat a természetbe csábítani, melyre remek lehetőséget biztosít
községünk. A pályázat helyszíne az Öko-park területe, ahol kialakításra kerülne egy mezítlábas ösvény, pihenőhelyek, tanösvény és
felújításra kerülhet a kilátó. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
A pályázat összköltsége:
11 000 000.- Ft
A pályázat támogatási aránya:
100 %
2.

3.

Magyar Falu Program 2019
A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár kezelésében, központi költségvetési forrásból kerülnek kiírásra a pályázatok,
melyeknek célja az 5000 fő alatti települések népességmegtartó és –növelő erejének erősítése. A felhívások 18 célterületre készülnek,
amelyek többek között orvosi szolgáltatások, óvodák, eszközbeszerzések, falugondnoki szolgáltatások, közösségi rendezvények,
kulturális intézmények, belterületi utak, temetők fejlesztéseinek témaköreit tartalmazzák. A pályázatok kiírása folyamatosan zajlik,
melyet figyelemmel kísérünk. A pályázatok támogatási aránya 100%-os.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző
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A tavasz tizenhét pillanata az óvodánkban
A hosszú tél után mindenki arra vágyik, hogy a tél elmúljon és beköszöntsön a tavasz.
Idén hamarabb érkezett meg, de sajnos jöttek vele a vírusok és bacilusok is. Minden szülő jól tudja, ha máshonnan nem, hát
tapasztalatból, hogy a közösségben ez az időszak a különböző betegségek, fertőzések szezonja. Az ún. óvodás vírusok (melyek bármely
gyermekközösségben megjelenhetnek) egyébként általában rendkívül agresszívek, gyorsan végigfutnak a közösség valamennyi tagján.
Szerencsére mi voltunk az erősebbek, és mára nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy legyőztük a támadásokat!
Óvodánkban sok, már-már hagyománnyá váló esemény történt, melyek ápolása minden közösség feladata, így a miénk is.
A Sarkadi Egészségfejlesztő Iroda már sokadszorra látogatott el hozzánk. Januártól a tanév végéig a „Káros szenvedélybetegség”, a
„Fogápolás”, illetve az „Elsősegélynyújtás” volt a témája a színvonalas előadásaiknak.
Február 12-én tűzriadó gyakorlat volt az óvodánkban. A köznevelési intézményekben a vonatkozó jogszabály szerint évente tűzriadó
gyakorlat tartása kötelező, melynek segítségével a gyerekek megtanulják, hogy egy tűz vagy egyéb veszélyhelyzetben hogyan tudják
elhagyni biztonságban az intézményt.
Egy egész hetet szántunk a Farsang hagyományainak
felelevenítésére. Próbáltuk ezt a hetet különlegessé tenni a
gyerekek számára azzal, hogy farsangi álarcot, szemüveget,
gyümölcssalátát, kiszebábot készítettünk. Részt vettünk az
Idősek farsangján, ahol nagyon vártak bennünket.
Több anyuka, nagymama lepett meg bennünket finomabbnál
finomabb süteménnyel, üdítővel, gyümölccsel. A gyerekek
pillanatok alatt mindent elfogyasztottak.
A farsangi hetet a kiszebáb elégetésével fejeztük be. Azt
hiszem, hogy sikerült fellármázni az óvodánk környékét!
Mondhatom, hogy mindenki alaposan kivette a részét a tél
elűzéséből, a jól sikerült mulatságból.
Ellátogattunk a Kacagó bábszínházba, amely az Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban tárta ki kapuit. A bábjelenet nézése
során a gyerekek és a felnőttek is nagyon jól érezték magukat.
A már hagyománnyá váló Tavaszi játszóházat is megrendeztük, mellyel az ünnepi készülődést, ráhangolódást szerettük volna
elősegíteni. A szülőkkel együtt apró húsvéti ajándékokat, asztali díszeket készítettünk.
Március 29-én 5 nagycsoportos gyermekkel buszba szálltunk, és szomszédoltunk egyet Méhkeréken. Ott rendezték meg az idén a
Térségi Óvodák Ügyességi Versenyét. Nagyon büszkén jöttünk haza, mert második helyezést értünk el.
Az iskolába készülő gyermekek iskola előkészítő
foglalkozásokon vettek részt a Kötegyáni Általános Iskola
szervezésében. Ez egy több alkalomból álló foglalkozás sorozat
volt,
ahol
a
leendő
kis
iskolások
közelebbről
megismerkedhettek a nagy iskolával, a nagy iskolásokkal és a
tanítónénikkel. Minden foglalkozásról boldogan jöttek „haza”
az óvodába, sok-sok új élménnyel gazdagodtak.
Március elején, nőnap alkalmából meglepetéssel készültek a
fiúk, virággal lepték meg a lányokat és az itt dolgozó
felnőtteket. Természetesen a lányok húsvétkor viszonozták ezt a
szép gesztust és megajándékozták a fiúkat egy-egy Kinder
tojással.
Idén is megünnepeltük március 15-ét a gyerekekkel. Már
napokkal az ünnep előtt kifestőkkel, mesékkel ismertettük meg
a gyerekekkel, hogy miről is szól ez az ünnep. Elsétáltunk a
Kossuth-szoborhoz, ahol koszorú helyett a piros, fehér, zöld
színben pompázó tulipánjainkkal köszöntöttük a Nemzeti
ünnepet.
Megemlékezünk még a Föld Napjáról, illetve a Madarak-és fák
napjáról is.
Májusban iratkoznak be a leendő óvodásaink, és ebben a
hónapban köszöntjük az édesanyákat és a gyermekeket is, anyák napja és gyermeknap alkalmából. Már hetekkel ezelőtt elkezdtük az
anyák napi készülődést. Idén is mindkét csoport egy-egy kis műsorral köszönti az Anyukákat és a Nagymamákat. A gyerekek úgy
hálálják meg az egész éves gondoskodást, hogy énekelnek, táncolnak, verset mondanak, és ajándékot készítenek. A gyermekek nagyon
lelkesek a kézzel készített ajándékok készítésekor és már várják, hogy átadhassák.
Az évet az óvodai ballagással zárjuk május 31-én 9:30-kor, ahol 6 nagycsoportos óvodás búcsúzik el az óvodánktól és kezdi meg
szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.
Mátyási Sándorné
óvodapedagógus
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Farsangi témanap
Idén, február 22-én került sor a farsangi programra, mely reggel, az iskolában Oroszországból érkezett vendégművészek színvonalas
táncbemutatójával kezdődött, majd az Ungvári Mihály Művelődési Házban folytatódott. A két konferanszié, Süsü a sárkány és a
Jókirályfi valamint a fellépő jelmezes előadók nagyszerű produkcióikkal elkápráztatták a közönséget. A farsangi rendezvény a szülők, a
Kötegyán Települési Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület támogatásával valósult
meg, melyet ezúton is megköszönünk!

Iskolaelőkészítő foglalkozások
Március és április hónapban, hetente 2 alkalommal iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartottunk a kötegyáni iskolában azoknak a leendő
első osztályos óvodásoknak, akiknek szülei ezt a lehetőséget szívesen fogadták. A foglalkozások célja az volt, hogy a gyermekek egy
kicsit megismerkedjenek az iskolai élettel és a játékos tevékenységek közben készségeik fejlődjenek. A programon való részvétel
minden gyermek számára ingyenes volt és természetesen semmiféle további kötelezettséggel nem járt. Az iskola pedagógusai a
gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, képesítésüknek megfelelően, önként és önzetlenül foglalkoztak a gyerekekkel, az
alábbiak szerint:
Foglalkozás megnevezése

A foglalkozást tartó pedagógus neve, képesítése

Játékos angol-ének

Szellék Ildikó tanítónő, angol műveltségterületen

Mozgásfejlesztés

Szőke Erika óvónő, tanítónő, gyógytestnevelő tanár

Beszédfejlesztés

Szokai Dánielné óvónő, nyelv-és beszédfejlesztő tanár

Számolás és kézügyességfejlesztés

Nagy Imréné tanítónő, matematika tanár

Áramszünet
Április hónapban több alkalommal várható áramszünet településünkön, ezért a megszokott iskolai rendet kissé átalakítottuk. Április 4-én
Békéscsabán a Center Moziban jártak tanulóink, az Így neveld a sárkányodat! című filmet tekintették meg. Az aranyos animációs mese a
barátságról, szeretetről és a hűségről szólt. Április 24-én az Útravaló Programban részt vevő 7. és 8. osztályos diákok Békésre látogatnak
az Útravaló Élménynapra, a többiek számára pedig gyalogtúrát szervezünk, melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket is!

Kirándul az iskola
Június 14-én (pénteken) 10:30-kor elballagnak nyolcadikosaink és a 2018/2019. tanévet is bezárjuk. A nyári szünet legelején – a június
17. és június 21. közötti héten - az Erzsébet-Napközi tábor keretein belül szabadidős programokat és kirándulásokat szervezünk
diákjainknak. Terveink szerint azon a héten 2 autóbuszos kirándulásra is sor kerül majd. A nyári táborban tanulónként 500 Ft önrész
befizetése mellett csak azok a tanulók vehetnek részt, akik példás (5) vagy jó (4) magatartás és szorgalom értékelést kaptak tanév
végén. A tábor programjait az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány támogatásával szeretnénk megvalósítani.
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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A Kötegyáni Asszonykórus tavasza
Elég sűrű programmal indítottuk a tavaszt.
Február közepén részt vettünk az ÁFÉSZ „Tél temetése” elnevezésű rendezvényen, amely nagyon jól sikerült.
Mindeközben lelkesen készültünk a február 17-én megrendezésre kerülő „Ki- Mit- Tud?” verseny elődöntőjére, amelyet Békéscsabán
rendeztek meg. Szorgos próbáinknak meg lett az eredménye, mivel továbbjutottunk a középdöntőbe.
Március elején meglátogattuk a társklubot és közreműködtünk az „Egy férfi nap” elnevezésű eseményen, amelyet Sarkadon tartottak.
Március 22-én került megrendezésre a több éve nagy sikernek örvendő „Tavaszköszöntő Batyus Bálunk” az Ungvári Mihály Művelődési
Házban. Csatlakoztak hozzánk a társklubok, akik műsorszámaikkal emelték a találkozó színvonalát. A produkciókat pedig a jó hangulatú
szórakozás követte. Egy gyönyörű napsütötte tavaszi péntek délutánt töltöttünk el együtt a bálon megjelent közel 90 fővel.
Március 23-án Biharugrán a „Tavaszköszöntő Bálon” léptünk fel egy régi elegáns tánccal. Az elismerő tapsból ítélve előadásunk
elnyerte a nagyérdemű tetszését.

Április 1-3. között a Harkányban megrendezésre kerülő IX. Országos „Ki- Mit- Tud?” verseny középdöntőjén vettünk részt. A
vetélkedőn a maximális 50 pontból 49 pontot értünk el. Nagyon bízunk benne, hogy ez a pontszám elég lesz a döntőbe jutáshoz. Az
eredményt április 29-én fogjuk megtudni.
Április 6-án a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által szervezett „Tavaszköszöntő Bálon” voltunk, melyet Békéscsabán rendeztek meg.
A rendezvény tele volt programokkal és több mint 200 fő vett rajta részt.
Április 12-én közreműködtünk az Anyák napi ünnepségen.
Ezúton szeretném megköszönni a Harkányi utunkhoz az anyagi hozzájárulást, melyet önerőből és az önkormányzat által nyújtott
támogatásból tudtunk fedezni.
Ezzel zárjuk a tavaszi rendezvénysorozatot és persze nagy bizalommal és drukkal várjuk az április 29-ei eredményhirdetést, ahol kiderül,
hogy továbbjutunk-e a „Ki- Mit- Tud?” vetélkedő döntőjébe.
Minden olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket és Jó egészséget kívánunk!
A Kötegyáni Asszonykórus és vezetőjük
Nagy Józsefné
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Nap nap után…
A zord téli hónapokat a nappali ellátás
tagjaival új ismeretek megszerzésével
indítottuk. Farsangi álarcok készítésével
kezdtük meg a januári kézműves
foglakozásokat, melyet papírszövés majd
gyöngyfűzés követett. Amikor kézműves
foglakozásról beszélünk, mindenki tudja,
hogy olyan tevékenységről van szó, ami
igényel némi kézügyességet, pedig ennél
sokkal többről van szó. Miközben
figyelünk, a technikák elsajátítására közben
beszélgetünk.
Egymás
mellett
ülve
segítünk, ha tudunk a másik embernek és
jókat kuncogunk, ha valami nem úgy
sikerül, ahogyan kellene. (Gondolok itt egy összegubancolódott gyöngyfűzőcérnára,
vagy akár egy fordítva felragasztott kis díszecskére!) A végeredmény azonban mindig nagy megelégedéssel tölt el bennünket, hiszen a
mi kezünk munkája.
Február hónapban a Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai ismét izgalmas témakörökkel érkeztek.
 Újraélesztés lépésről lépésre
 A cukorbetegségről
 Ökológiai lábnyom
 Környezettudatos vásárlás stb.
Hat alkalommal volt lehetőségünk a
kivetítéssel egybekötött előadásra melyet,
gyógytorna foglakozás követett minden
alkalommal. A jól ismert óriás labdákon a
testedzést már nagyon profi módon
végeztük a gyógytornász segítségével. A
jó hangulatot csak fokozta a zenei
aláfestés, ami a régi idők slágerei voltak,
amire a torna zajlott.
Ha február, hát farsang!
A télbosszantó maszkabálra az óvodások az általános iskola
diákjai és az aktívan működő nyugdíjas csoport a Kötegyáni
Asszonykórus tagjai voltak a meghívott fellépők. Az Idősek
Otthona bentlakói és a nappali ellátás tagjai mindig nagy
izgalommal várják a vendégeket. Felejthetetlen élményt jelentett
a színvonalas műsor, melyet jókedv és kacagás kísért.
Csokoládékrémes és lekváros piskótatekerccsel, teával és forró
kávéval vendégeltük meg a meghívottakat és a bentlakó
időseket. A süteményeket a klubosokkal előző délelőtt
készítettük el nagy-nagy szeretettel.
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából Nemes János
Polgármester Úr és Noveczki Imre sok csodás virággal érkezett,
melynek a hölgyek rendkívüli módon örültek.
A virágok mellé kapott szép szavak csak tovább fokozták az örömteli
szép napot.
Sok színes programmal telt el az elmúlt időszakunk. A következő hetek
és hónapok sok meglepetést tartogatnak a klubos társainknak!
Továbbra is nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit vidám
csapatunkba!
Kosztinné Nagy Anikó
gondozó
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Szépkorúak köszöntése
„90 év 10 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 90. születésnapot ma!”
Kötegyánban, 2019. év első negyedévében örömünkre két alkalommal is
elhangozhatott ez a köszöntő, hiszen két újabb lakos töltötte be a 90. életévét és
dicsekedhet a „Szépkorú” címmel.
2019. február 21-én Borbély Józsefné
ünnepelte 90. születésnapját fia,
lánya, unokái és dédunokája körében,
otthonában.
2019. március 23-án Belanka Mihályné töltötte be 90. életévét és ünnepelte otthonában
családja körében születésnapját.
Nemes János polgármesteri köszöntője után a miniszterelnöki oklevél és az
önkormányzati emléklap is átadására került egy-egy virágcsokor kíséretében. A
köszöntést egy megható, kedves verssel zártam.
Kedves Erzsike néni, kedves Ilonka néni!
90 év nagy idő, mely sokaknak nem adatik meg, legyenek büszkék arra, hogy Önök ezt elérték! Ez a kilenc évtized mindegyikőjük
számára rengeteg emléket tartogat, megéltek nehéz időket, tapasztaltak rossz és jó dolgokat, azonban számtalan kedves történésről, drága
pillanatokról, megmosolyogtató történetekről tudnának mesélni, amiért érdemes élni!
E sorokon keresztül is kívánjuk, hogy élvezzék még erőben, egészségben, családjuk körében az elkövetkező éveket és találkozzunk 10
év múlva, a 100. születésnapon is!
Pallag-Fazekas Judit
anyakönyvvezető

Március 15. - Nemzeti Ünnepünk
1848. március 15-én kitört a forradalom és szabadságharc. A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a
magyar radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal
elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és
Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12
pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t.
Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember
jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ez után a
Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes
mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg
követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.
Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap minden
korban a magyar szabadság szimbóluma, ezen a napon minden megemlékező nemzeti
színű kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett,
melyet először a magyar szabadságharcosok viseltek.
Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendezte Kötegyán Község Önkormányzata a
megemlékezést, melyet Nemes János Polgármester Úr nyitott meg. A köszöntő után
szavalat és az iskolások előadása következett, majd a község intézményei és civil
szervezetei megkoszorúzták a Kossuth Lajos emlékművet.
Borbély Brigitta
munkaügyi ügyintéző
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Jelszó: kevesebb hulladék, szebb kertek
avagy a házi komposztálás
A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik, melyek komposztálhatók, azaz
lényegében a különböző szerves anyagok (pl. levágott fű, falevél, gallyak, növény nyesedékek,
faforgács, faapríték, stb.) termőfölddé alakíthatóak. A komposztálás során a növények számára
felvehető és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusz tartalmú komposzt keletkezik,
mely javítja a talaj szerkezetét és minőségét.

MIÉRT JÓ A TALAJNAK A KOMPOSZT?
A komposztban lévő humuszanyagokban a tápanyagok olyan formában vannak jelen, hogy azt a
növények könnyen fel tudják venni.
A komposztnak köszönhetően javul a talaj szerkezete, ami segíti a talaj levegőzését
A komposzt sötét színe segíti a talaj felmelegedését, vízmegkötő képességének köszönhetően javul
a talaj vízháztartása

A HÁZI KOMPOSZTÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Komposztáló edényzet, metszőolló, ágvágó – a komposztálóba kerülő zöld- és élelmiszer
hulladékok aprítására, rosta – az elkészült komposzt átrostálására

MI KERÜLHET A KOMPOSZTÁLÓBA?
 Nyers zöldségek, levelek a konyhai feldolgozásból, gyümölcsök, magok, gyümölcshéj, olajos
magvak, fűszer- és gyógynövények, tojáshéj
 Nyers gabona és liszt, kávé, tea (akár a szűrőpapírral együtt is)
 Papíráruk, natúr (tojástartó, karton, hullámpapír), de csak korlátozott mennyiségben,
növényevő állatok ürüléke
 Lomb korlátlan mennyiségben, kivéve diófa, amit csak korlátozottan és előrothasztás után
lehet komposztálni, levágott fű, lehetőleg kiszárítva vagy előrothasztva külön rekeszben
 Apróbb gallyak, alaposan felaprítva egy-egy vékony rétegben, faforgács (gallyak, ágak
aprítása után), kizárólag fahamu (szén vagy gyújtóspapír hamuja ne kerüljön közé)

MIT NE HELYEZZÜNK A KOMPOSZTÁLÓBA?
 Nem tisztán növényi ételmaradékok, hús, csont, állati eredetű ételmaradékok, záptojás, állati tetemek,
húsevő állatok ürüléke
 Cigarettacsikk, pelenka, gyógyszerek, vegyszerek, egyéb veszélyes hulladékok, fémek, üvegek, műanyagok
– ezek a szelektív hulladékgyűjtő edénybe valók, textíliák
 Festett és/vagy fehérített papírok (magazinok, irodai papír, stb.) - ezek a szelektív hulladékgyűjtő edénybe
valók
 Fenyőfa tűlevelek és ágak, tuja jellegű növények levelei, ágai, építési törmelék, kövek, tégla- és
cserépdarabok

FONTOS!
Az edényeket ne tegyük ki folyamatos napsugárzásnak, mert a lebomlási folyamat lelassul.
Az edényzetet esővédett helyen célszerű elhelyezni, mert a túl sok nedvesség rothadást
idéz elő és a komposzt esetén a lebomlás a cél.
Általánosan elmondható aranyszabály, hogy a „zöld” hulladékok és a konyhai anyagok
mellé mindig keverjünk „barna” hulladékot is, azaz avart, faaprítékot, fűrészport, fakérget.
Az egyes típusokat rétegezzük egymásra és enyhén locsoljuk be őket, így a komposztálóba
elhelyezett anyagokat könnyebben átjárja a levegő és gyorsabban képződik a komposzt.
A komposztot időnként át kell forgatni, a hulladékot aprítva helyezzük a komposztálóba,
az elkészült komposztott felhasználás előtt célszerű átrostálni.

GONDOLJUNK A JÖVŐNKRE, ÓVJUK KÖRNYZETÜNKET!
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Hulladékszállítási 1 x 1
Ügyfélfogadási időpontok 2019. II. negyedévében:




Helyszín: Kötegyáni Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem.

2019. április 25. (csütörtök) 11-12:00-ig
2019. május 23. (csütörtök) 11-12:00-ig
2019. június 20. (csütörtök) 11-12:00-ig

Ügyfélfogadási időn kívül az alábbi elérhetőségeken érhetőek el:
Telefonon: 06-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Hulladékszállítás tervezett rendje 2019. évben:
 A fekete (kommunális) hulladékgyűjtő edényzetek ürítése a szokott rendben, péntekenként történik.
Kivéve:
Április 19. helyett
április 20. (szombat)
November 1. helyett
november 2. (szombat)
 A sárga (szelektív) hulladékgyűjtő edényzetek ürítési
napjai:
Április 16. (kedd)
Szeptember 17. (kedd)
Május 21. (kedd)
Október 15. (kedd)
Június 18. (kedd)
November 19. (kedd)
Július 16. (kedd)
December 17. (kedd)
Augusztus 13. (kedd)

 A zöldhulladék szállítás tervezett napjai:
Április 25. (csütörtök)
Május 23. (csütörtök)
Június 27. (csütörtök)
Július 25. (csütörtök)
Augusztus 22. (csütörtök)

Szeptember 26. (csütörtök)
Október 24. (csütörtök)
November 21. (csütörtök)
December 19. (csütörtök)

 Lomtalanítási időpontok:
Április 13. (szombat)
November 6. (szerda)
Amennyiben további kérdésük merül fel a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, ajánlom figyelmükbe a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapját: www.dareh.hu oldalt, ahol sok hasznos információt találhat meg a hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban.
Pallag-Fazekas Judit
köztisztviselő
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A Kötegyáni Polgárőrség munkája 2018-ban
A Kötegyáni Polgárőrség 2018. évben a polgárőr törvény, civil törvény, PTK, OPSZ alapszabály és az egyesületi alapszabály
értelmében, összhangban végezte törvényesen a tevékenységét.
A Kötegyáni Polgárőrség üzembentartója az IAM-100 forgalmi rendszámú, Opel gyártmányú, Astra G 1,6-os típusú gépjárműnek,
mellyel folyamatos szolgálatot lát el Kötegyán közigazgatási területén belül. A folyamatos szolgálatok biztosításához nélkülözhetetlen a
gépjármű használata, valamint a rendszeres karbantartása.
A migrációs helyzetből adódóan fokozódtak a közös és önálló szolgálatok. A határvédelem, valamint a településen élő emberek életének,
közbiztonságának védelme érdekében rendszeresen szolgálatot látnak el a gépjárművel, valamint a szolgálati kerékpárokkal a
polgárőrök. Folyamatos a szolgálatot adnak polgárőreink a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség munkatársaival, melynek vezetője
Stir Mihály r.alezredes, akivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
A Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testületével napi kapcsolatot tartunk fenn a falu bűnmegelőzésinek és
közbiztonságának érdekében.
A Gyulai Tankerületi Központ Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményének tagintézmény vezetőjével - Szokai Dánielnével egyeztetve közös rendezvényeket szerveztünk a közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés témakörében.
Munkakapcsolatot alakítottunk ki a Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A közös rendezvényeink közül kiemelkedett a
Roma Holokauszt emléknap és a hagyományőrző disznótor.
A Kötegyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységei az alábbiak voltak:
- Tűzgyújtási tilalom ellenőrzése
- Mezőgazdasági külterület, határ ellenőrzése (migráció)
- Vasútállomás és területének ellenőrzése
- Postások folyamatos figyelése
- Iskolások ellenőrzése
- A falu bel- és külterületének ellenőrzése
- Belvízvédekezés
- Koszorúzás (március 15, október 6.)
- Falunap biztosítása (2018. augusztus 12.)
- Rally biztosítása (HOFEKA-Kupa 2018. szeptember 15-16.)
- Halottak napi temető őrzés
- Adventi gyertyagyújtás.
A polgárőrség tagjai részt vettek oktatáson a Békés Megyei Polgárőr Szövetség szervezésében, valamint a Megyei Polgárőr Napon.
A szolgálatot teljesítő polgárőrök munkaruházatát bővítettük a 2018-as év második féléve során.
2018.naptári évben az alábbi feladatokat láttuk el a szolgálati óra és fő tekintetében:
Tűzgyújtási tilalom ellenőrzése
Mezőgazdasági külterület határ ellenőrzés
A vadászati szezonban a vadászott terület és határ ellenőrzése
A vasútállomás és területének ellenőrzése
Óvodások, iskolások, idősek napközi otthonának ellenőrzése, segítése
Posta ellenőrzése
A falu bel-és külterületének ellenőrzése
Gépjárművel ellátott szolgálat
Határőr-polgárőr közös szolgálat
Halottak napi temető biztosítás
Önkormányzati rendezvények:
Koszorúzás (2018. március 15.)
Nemzeti Összetartozás Napja (2018. június 02.)
Adventi gyertyagyújtás (2018.12.02.; 12.09.; 12.16.; 12.23.)
Oktatások, egyéb:
Békés (2018. augusztus 23-25.)
Csabaszabadi
Segítés a katasztrófavédelemnek
Téli időszakban ellátott feladatok:
(egyedülállók ellenőrzése, üres ingatlanok ellenőrzése)

3 040 óra
14 800 óra
3 000 óra
1360 óra
1600 óra
2080 óra
6450 óra
(10740 km)
164 óra
240 óra

380 fő
1850 fő
600 fő
340 fő
400 fő
520 fő
2150 fő
2 fő
41 fő
60 fő

12 óra
12 óra
40 óra

6 fő
6 fő
20 fő

72 óra
90 óra
190 óra

9 fő
9 fő
15 fő

1500 óra

Bűnmegelőzési előadások
fiataloknak
felnőtteknek

18 óra
12 óra
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Egyéb rendezvények:
Kötegyáni Református Egyházközség
Roma Kisebbségi Önkormányzattal együtt szervezett rendezvény
Szüreti Bál biztosítása
Falunap biztosítása
Elszármazottak találkozójának biztosítása
Rallye biztosítása

180 óra
180 óra
80 óra
108 óra
36 óra
880 óra

18 fő
15 fő
10 fő
17 fő
6 fő
8 fő

Összességében a Kötegyáni Polgárőrség 2018. naptári évben 6903 fővel 40654 óra szolgálatot teljesített.
Az egyesület tagjaival szemben hatósági eljárás nem indult. Az egyesület tevékenységét a felügyelő bizottság több esetben is vizsgálta
(utalványozás, gazdálkodás, pályázatok elszámolása). Hiányosságokat nem állapított meg.
Borbély József
Kötegyáni Polgárőrség titkára

A tavasz első napja…..

A Nemzetközi Polgári Védelem Napja – március 1, melyen köszöntjük azokat, akik a polgári védelmi szerveztek köteles és önkéntes
tagjaiként helytállásukról adtak számot vállalva a polgári védelem nemes feladatát, akik emberfeletti erővel küzdöttek a védelemre
szorulókért.
A polgári védelem 1964. évben történt megalakulását követően az országot sújtó több katasztrófa felszámolásában vett részt, melyek
közül csak egyet az 1970. évi Tisza-völgyi árvizet említeném. Sokunk emlékezetében a mai napig benne él, hiszen városunkat is
súlyosan érintette.
A 2001. évi Felső-Tiszai árvíz is emberpróbáló feladat elé állította a felszámolásban résztvevőket.
2000. január elseje óta a polgári védelem a Katasztrófavédelem szervezetében végzi a lakosság védelme érdekében a munkáját,
összefogva az állampolgári kezdeményezésen alapuló civil szervezetekkel. Az összefogást szépen példázza a katasztrófák sújtotta
térségek lakóinak megsegítése és életfeltételeinek védelme érdekében végzett munka.
Nem csak a számos kisebb rendkívüli esemény kapcsán, hanem a jelentősebb katasztrófa események során is szükség volt a hivatásos
egységek mellett az önkéntes szervezetek munkájára.
A katasztrófa események kiterjedtsége és bekövetkező károk nagysága miatt nem csak a védekezésben résztvevőkre, hanem a károk
felszámolásához az emberek életfeltételeinek helyreállításához mindannyiunk segítségére szükség van.
A bajban lévőket számos módon tudjuk segíteni és fontos, hogy mindannyian részt vegyünk benne, mert összetartásunk,
összetartozásunk a legfőbb erőnk. A katasztrófa helyzetek kezeléséhez hazánk minden lakójának segítségére szükség van.
Különösen örvendetes, hogy az elmúlt években egyre több településen alakultak meg azon önkénes polgári védelmi szervezetek, melyek
célja, hogy munkájukkal növeljék helyi közösségük önvédelmi képességét.
Ezen a napon köszöntjük azokat, akik készek önzetlenül, emberfeletti erővel küzdeni a védelemre szorulókért.
Sztancs József
c. tűzoltó alezredes
tanácsos
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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 tavaszi szünet, melynek időtartama:
2019. április 18. – 2019. április 23-ig tart.
Az étkezés a szünet teljes időtartamára igényelhető, azaz 2 munkanapra: 2019. április 18. (csütörtök) és 2019. április 23. (kedd).
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 2019. április 8. napjáig kellett visszajuttatni hivatalunkhoz.
A nyilatkozatokat gyermekenként külön – külön kellett kitölteni!
A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
Ruzsáné Kuczera Andrea
szociális ügyintéző

Tájékoztató a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program működéséről
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) keretében a szegénység csökkentése érdekében
racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor.
A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának
finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot
juttatnak el a rászoruló személyekhez.
RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” kiemelt projekt célja, hogy rendszeres
segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat.
Élelmiszercsomaghoz jutnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3
éves korú gyermekek családjai.
A csomagok kiosztása minden hónapban egy meghatározott napon történik, amiről a „Tájékoztatást” az érintettek egy „Meghatalmazás”
nyomtatvánnyal együtt időben megkapnak postai úton. A segélycsomagokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés
Megyei Kirendeltségének munkatársai osztják az Önkormányzat épületében.
A csomag közel 10 kg súlyú és tartós élelmiszert tartalmaz, többek között tejet, búza finomlisztet, kristálycukrot, mézet, rizst,
száraztésztát, finomított napraforgó étolajat, lekvárt.
Április hónapban az érintett családoknak két csomag átvételére volt lehetőségük. Alapvető fogyasztási cikkeket is tartalmazott a csomag,
amely gyermeknevelést segítő és egyéb eszközöket és anyagokat tartalmazott. A két csomag össztömege közel 18-20 kg volt.
2019-es évben eddig négy alakalommal volt lehetőség a családok számára a csomagok átvételére: január, február, március, április
hónapban. Folyamatban van a Május havi csomagosztás időpontja is. Amennyiben a csomagot az érintettnek bármiféle akadályoztatása
esetén nincs lehetősége személyesen átvenni, minden esetben lehetőség van a számára eljuttatott „Meghatalmazás” igénybevételével a
számára megfelelő személyt megbízni, aki átveheti a csomagot.
Ruzsáné Kuczera Andrea
szociális ügyintéző
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Móra Ferenc:
Fecskehívogató
Villásfarkú fecskemadár,
jaj de régen várunk!
Kis ibolya, szép hóvirág,
kinyílott már nálunk!
Fátyolszárnyú kis méhecskék
zúgva-döngve szállnak.
Cifra lepkék, kék legyecskék
ide-oda járnak.
Rózsa, rózsa, piros rózsa
nyitogatja kelyhét;
itt a tavasz, lessük, várjuk
a csicsergő fecskét.

Kiss Béla:
Nyitnikék
Szőlővessző venyige,
rászállott egy cinege
Egy icinke-picinke
dalos csőrű kis cinke.
Dalrafakadt nyitnikék
Nyitni kéne, nyitni már
legyen szép zöld, piros, kék
Erdő-mező rét határ.
Nagy Ibolya Anett
adóigazgatási ügyintéző

A „Hajduné Beregszászi Éva” Kötegyánért Alapítvány
2018. adóévtől fogadhatja az adó 1%-os felajánlásokat.
Amennyiben az Alapítvány munkáját támogatni szeretné, ezt megteheti adója 1%-val.
Adószám: 18751330-1-04
Átutalással: 11600006–00000000–75280558 Erste Bank.
vagy,
adományozhat személyesen Gubiczáné Szőke Irmánál és Bálint Erzsébetnél a Könyvelő
Irodában.
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Recept Klub
Kókusz hercegnő
Hozzávalók:
A tésztához:
 25 dkg finomliszt
 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor
 10 dkg porcukor
 1/2 csomag sütőpor
 15 dkg margarin vagy vaj
 1-2 evőkanál tejföl
A sárga krémhez:
 6 db tojássárgája
 3 evőkanál finomliszt
 3 dl tej
 20 dkg margarin
 20 dkg cukor
 1 csomag vanília puding
 1 vanília cukor

A fehér krémhez:
 6 db tojásfehérje
 10 evőkanál cukor
 20 dkg kókuszreszelék
A tetejére:
 20 dkg étcsokoládé

Elkészítés: A tésztához előbb a vajat morzsoljuk el a liszttel, majd a többi hozzávalóval összegyúrjuk. Míg felverjük a tojásfehérjét a
cukorral és hozzákeverjük a kókuszt, a tésztát hűtőbe tesszük. Ezután két részre osztjuk, egyik felét kinyújtjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe
terítjük, majd elegyengetjük rajta a tojásfehérjés krémet. Kinyújtjuk a másik felét is, és rátesszük a fehér krém tetejére. Előmelegített
sütőben megsütjük. Míg sül, megfőzhetjük a sárga krémet. A tejet feltesszük melegedni. A tojássárgákat elkeverjük a liszttel és a vanília
pudingporral, kevés (2 merőkanálnyi) meleg (nem forró) tejjel, majd a tűzhelyen lévő (szintén nem forró) tejhez adjuk. Folyamatos
keverés mellett sűrű krémet főzünk belőle.
Ezután hagyjuk kihűlni, eközben néha megkeverjük, hogy ne bőrösödjön a teteje. A margarint pedig kivesszük a hűtőből (mert fontos,
hogy a krém és a margarin ugyanolyan hőmérsékletű legyen!). Ha kihűlt a krém, a margarint kikeverjük a cukorral, vaníliás cukorral,
majd a krémmel homogén masszává vegyítjük, és a kihűlt tésztás réteg tetejére terítjük.
A csokoládét gőz felett felolvasztjuk, és óvatosan elterítjük a sütemény tetején. Egy éjszakára hűtőbe tesszük, másnap szeleteljük.
(A receptet Hajdu Lászlóné Kati az Idősek Klubjából bocsájtotta a rendelkezésünkre! Köszönjük szépen!)
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Engedd a szíved! - Megjelent Sztojka Tibi debütáló albuma
Decemberben látott napvilágot a dobozi-gyulai énekes első nagylemeze
Sztojka Tibinek nemrégiben jelent meg első önálló albuma, amelyen a NoLo Sound néven ismert
szerzőcsapattal, Loet Van Balennel és Csicsák Norberttel dolgozott együtt, a vendégművészek
között pedig feltűnik Temesi Berci, Dajka Krisztián és Herold Péter is. A zenész egyre többet
szerepel, az országos - és a regionális sajtóban is, hiszen a lemezmegjelenésre és a kiváló dalokra a
média is felkapta a fejét.
Az „Engedd a szíved” című album számai egytől egyig szövegközpontúak, amelyek a fiatalokhoz
és az idősebb korosztályhoz egyaránt szólnak.
A korongon megtalálható tizenkét zeneszám természetesen műfajokban is eklektikus és gazdag.
Hallhatók rajta többek között romantikus balladák, latinos ritmusok és egy blues dal is. Így a
lemezen helyet kaptak a vadonatúj szerzemények mellett a Mohamed Fatimával közös „Engedd a
szíved”, a reggaetonos lüktetésű „Táncolj” felvétel is, valamint az énekes lemezbemutató koncertre
készül 2019. május 15.-én Békéscsaba Csabagyöngye Kulturális Központban.
Lobó-Szalóky Lázár
vezető manager
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Szabó Zoltán:
Hova bújt a nyuszi?
Hova bújt a nyuszi? Keressük meg gyorsan,
Úgy látom, hogy ott lapít a közeli bokorban.
Serénykedik éppen, sok tojást megszépít,
Vígan énekelget, közben szép fészket is épít.
Éjjel is dolgozott, hogy minden készen legyen,
Tojásokkal tele a fészek ezen a szép ünnepen.
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre
feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt.
Húsvét a tavaszvárás ünnepe is, amit márciusban vagy áprilisban, a Hold állásától függően tartanak. Az első niceai zsinat 325-ben
határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét időpontja a
tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-ére,
legkésőbb április 25-re esik. Idén, 2019-ben április 21-én ünnepeljük Húsvét vasárnapját.
Húsvéti népszokások
Húsvétvasárnaphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti ünnepi szentmisére letakart kosárral mentek a hívők, melyben
bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés
jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt
kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották
el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak.
Húsvéthétfő napján sok népszokás él, ilyen a locsolkodás és a hímes tojás ajándékozása. A
víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, amely aztán
idővel, mint kölnivel vagy vízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. A tojásfestés
szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
Húsvét eredetileg termékenységi ünnep lehetett, az emberek bő termést, és a háziállatok
szaporulatát kívánták ekkor. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a
tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét.
Minden kedves olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván:
Borbély Mária
titkársági ügyintéző
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