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Tisztelt Kötegyániak, Kedves Falumbeliek!
Köszönöm!
A tavasz folyamán többen kerestek meg azzal, hogy községünkért induljak az őszi
önkormányzati választásokon. Sok segítséget és támogatást kaptam Önöktől, amit még
egyszer köszönök!
Járva az utcákat, kommunikálva a lakossággal formálódik tovább az Önök, Kötegyániak által
tollba mondott programom. Mindenki írt hozzá egy szót, egy mondatot, egy gondolatot.
Mindenki szeretne valamit a Rákóczi utcától a Jókaiig.
Szeretnének járdákat, árkokat, jobb közbiztonságot, létbiztonságot, munkahelyeket.
Szeretnék, hogy a jövőben foglalkozzanak az idősekkel, elesettekkel. Ne feledkezzünk meg
elhunyt őseinkről, legyen tisztább temető, gondolok itt mind a községi, mind az egyházi
temetőre.
Örülnének, ha gyermekeik biztonságban, jó hírű és stabil alapokat nyújtó
alapintézményekben tanulhatnának, biciklizhetnének, játszhatnának.
Képviseltetni szeretnék a helyi tősgyökeres vállalkozók végre valakivel az érdekeiket,
támogatást szeretnének, hogy munkahelyeket teremthessenek.
Ehhez én mit adhatok?
Átláthatóságot, közös gondolkodást és együttes gyarapodást, nyílt, egyenes és őszinte
beszédet, lendületet és sok munkát, amely lakóhelyünk javát szolgálja.
Folyamatos párbeszédet a község lakosságával, konstruktív együttműködést a község civil szervezeteivel, vállalkozóbarát üzleti
környezet fenntartását.
Az új faluvezetés felállásától fiatalos lendületet, egy új haladó, ám meggondolt szellemiséget várnak a választók.
A munka elkezdődött...!
- minden szerdán Csocsi büfékocsija kolbászt, hamburgert, hot dogot, lángost árul,
- a községi húsbolt december elsejétől bérbeadásra került, ezzel a jövőben megfelelő mennyiségű és minőségű sertés illetve
baromfi hús kerül a háztartások asztalára,
- ígéretet kaptam, hogy a piactér átadását követően sor kerül ismételten zöldség-gyümölcs árusítására is,
- sikeresen megszervezésre került - a kezdetektől fogva 65. év felettieknek megtartott - Idősek napja. A jó hangulatot élőzene
biztosította,
- elkezdődött az egyházi temető kitisztítása, a községi temetőben padok elhelyezése,
- a játszótér kapcsán már megérkeztek az adományokból megvásárolt eszközök; felállításra kerülnek, amint a szükséges hivatalos
engedélyt megkapjuk,
- megrendezésre kerül Advent négy vasárnapja 16 órai kezdettel az Idősek Otthona előtt, a megszokott helyszínen,
- a Művelődési házba Szilveszteri mulatságot szervezünk,
- a megnyert pályázatokról szólva hamarosan átadásra kerül a piactér, letesszük a kerékpárút alapkövét és az Öko-park
parkrészének rehabilitációja is elkezdődött.
Korrekt munkára készülök, minden erőmmel azon leszek, hogy az itt élők életét segítsem, a községünket fejlesszem, szépítsem, hogy az
ide látogató vendégek is jól érezzék magukat, visszajöjjenek és megszeressék a mi Kötegyánunkat. Az itt élők pedig munkát találjanak
egy megváltozott, vonzó településen.
Célom, hogy községünk mindannyiunk megelégedésére fejlődjön. Ez a fejlődés csak összefogással és a valós lehetőségek kiaknázásával
lehetséges. Én egy olyan Kötegyánt szeretnék, ahol mindenki megtalálja a önmaga számára a boldogulást, ahol mindenki büszke a
településére, ahol mindenki úgy érzi: ITT JÓ ÉLNI!
Alkossunk együtt, karöltve élhetőbb Kötegyánt!
Egy mindenkiért, mindenki Kötegyánért!
Tisztelettel:
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Kötegyán Község Önkormányzatának pályázati hírei
Kötegyán Község Önkormányzata a 2019-es évben is folytatta a pályázatok benyújtását, és az elnyert támogatások megvalósítását. A
megvalósítás során problémát okozott az építőipar leterheltsége és a folyamatosan növekvő anyag és munkaárak is, de a lehetőségekhez
mérten igyekeztünk mindent megoldani.
A pályázatok aktuális állásai:
Elnyert pályázatok, melyek megvalósulása folyamatban
van:
1. Helyi termelők, helyi termékek piacra
jutásának támogatása (TOP-1.1.3-15-BS12016-00032)
A jelenlegi piactér helyére építésre kerül egy fedett
piaccsarnok, amely a meglévő két fasor között
helyezkedik el. A parkolóhelyek kialakítása, gépészeti
szerelések, tereprendezés és a látványelemek elhelyezése
van még hátra.
2. Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán
Községben (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012)
Az építés két 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 a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
3. 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 kerül egy mezítlábas ösvény, pihenőhelyek, tanösvény és felújításra kerül a kilátó. A pályázat
kivitelezése megkezdődött.
4. Kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház (EFOP-1.4.3-16-2017-00173 és EFOP-2.1.2-16)
Ez a pályázat két kiírásból tevődik össze, az 1. rész a gyerekházi szolgáltatás elindításához nyújt támogatást. A támogatás kerete
tartalmazza az alkalmazottak bérét, továbbképzését, a 0-3 éves gyermekes kismamák részére oktatások, tanácsadások szervezését és a
működtetéshez szükséges eszközök, játékok beszerzését. A 2. pályázati rész tartalmazza a Gyerekház infrastruktúráját, úgymint
játszószoba, csoportszoba, WC, fürdő és konyha kialakítását. A Gyerekház az Önkormányzati Óvoda és Konyha épületében kerül
kialakításra.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

„Hol sírjaink domborulnak…”
Mindenszentek és halottak napja közeledtével a Közmunka Programban dolgozó önkormányzati és egyházközségi dolgozók
önkéntesekkel kiegészülve megtisztították a Régi Temetőt, járhatóvá téve a sírok közötti utakat gyomok és bokrok irtásával.
A közös munka meghozta az eredményét, méltón várta a látogatókat oly sok kedves szerettünk nyughelye. Köszönet érte, minden dolgos
kéznek.
A jövőben a Kötegyáni Református Egyházközség fog gondoskodni arról, hogy mindig rendben legyen a sírok környezete ebben a
temetőben is.
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Megalakult Kötegyán község új önkormányzata
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása eredménye jogorvoslati
kérelem híján jogerőre emelkedett. Ennek megfelelően a polgármester és a képviselők átvették a Helyi Választási Bizottság elnökétől
megbízó levelüket.
2019. október 29-én a mandátumot szerzett grémium tagjai megtartották első ülésüket az Ungvári Mihály Művelődési Ház és
Könyvtárban.
A kiküldött tárgysorozatnak megfelelően a képviselő testület esküt tett, majd megválasztották az alpolgármestert, és a bizottságok
megalakulásáról is döntöttek.
Kötegyán község vezetését a következő választott tisztségviselők alkotják:
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester
Borbély József alpolgármester
Bálint Erzsébet, Dr. Deák Ferenc, Hadi Imre, Hajdu János és
Pallag Mária képviselők.
Az elkövetkező 5 évben 2 bizottság segíti a Képviselőtestület
munkáját:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: Hadi Imre
tagjai: Bálint Erzsébet, Dr. Deák Ferenc, Hajdu János, Pallag
Mária képviselők, továbbá Csiki István, Csuta Ferenc és
Gubiczáné Szőke Irma nem képviselő tagok.
Szociális Bizottság
Elnök: Pallag Mária
tagjai: Dr. Deák Ferenc képviselő, Csuta-Horváth Alexandra nem képviselő tag.
Kérjük, kövessék nyomon a település vezetésének munkáját, tájékozódjanak mindig biztos forrásból. Amennyiben tehetik, látogassanak
el a www.kotegyan.hu oldalra, ahol megtalálják az önkormányzati rendeleteket, meghívókat. Kövessék az eseményeket a Facebook-on
is, a Kötegyán Község oldalon.
Pallag Mária
képviselő

Gondolatok az őszi helyhatósági választásokról!
Magunk mögött tudhatjuk az őszi választást és a kampány időszakot.
Van képviselő-testületünk és polgármesterünk is.
Természetesen minden induló nem nyerhetett, mivel háromszoros túljelentkezés volt minden pozícióra. Ezért is elismerésem az összes
jelentkezőnek, mert pontosan tudtuk, hogy csak minden harmadik lehet befutó.
Szeretném elmondani, hogy nagyon tetszett az, amikor a választás előtti hónapokban megpezsdült az élet. Jobbnál jobb ötletekkel
találkozhattunk. Nagy és talán megvalósítható tervek készültek. Egyik rendezvény követte a másikat. Nagyon jó, hogy új személyek
jelentek meg a kötegyáni közéletben. Ezeknek az elképzeléseknek, - amelyek rövid vagy hosszú távra készültek - egy közös nevezője
volt, mindenkit az mozgatott, hogy falunk épüljön, szépüljön, lakhatóvá váljon mindenki számára, aki itt él.
Az is várható volt, hogy lesz, aki félreért egy-egy szót, vagy rosszul fogalmazza meg az ellenvéleményét és így tüskét hagy
vitapartnerében.
De kérem, ne ez maradjon meg senki fejében, hanem az, hogy mindannyiunknak az az elemi érdeke, hogy közösen, - mindenki a maga
területén - tegyen a közösségünkért, Kötegyánért.
Ezért arra ösztönzök mindenkit, hogy ezentúl is mondja el véleményét, ötleteit, elképzeléseit.
Tegye ezt meg szóban, írásban, beszélgetéskor vagy az Önkormányzat nyílt ülésein.
Ha ezt a szép, ám nem könnyű tervet közösen megvalósítjuk, akkor sikerre leszünk ítélve.
Hajdu János
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Tudósítás Meseországból
Az idei nevelési év augusztus végén szokásainkhoz híven a családlátogatással kezdődött. Ilyenkor mi óvónők elmegyünk az újonnan
érkező gyermekekhez, hogy elvigyük a jelüket, és saját környezetükben találkozhassunk a gyermekkel. Nálunk az a szokás, hogy az első
napokat szüleikkel együtt tölthetik a gyerekek az óvodában, így együtt ismerkednek meg az óvoda szokásaival, szabályaival.
Szeptemberben élményekkel telve 14 gyermek érkezett az oviba, akik már várták a találkozást társaikkal, az óvó nénikkel és a dajka
nénikkel. Jó hangulatot, családias légkört teremtettünk, mert csak így lehet eredményesen dolgozni. A komplex foglalkozásokon túl
elkezdődtek a színes programjaink.
Szeptember 24-én, sportnapon voltunk az általános iskola
pályáján, ahol ügyességi és futójátékokat próbálhattak ki a
gyerekek. (Kellemesen elfáradva érkeztünk vissza az óvodába.)
Október 1-jén tartottuk a már hagyománnyá vált „Nagymamák és
Nagypapák” napját, ahol egy kis énekes csokor után Ildikó óvó
néni mesélt el szívmelengető történetet, majd közösen készítettünk
kókuszgolyót, és táncoltunk is együtt. Köszönjük a kedves
nagyszülőknek, akik üdítővel, süteménnyel is kedveskedtek
nekünk.
Október 8-án a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
jöttek el az oviba, amikor is eljátszottuk, hogy mit kell tenni egy
esetleges tűz esetén és még egy 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
varázsoltátok és élményekkel gazdagítottátok.

Október 15-én Ildikó óvó nénivel „Tök Manót” készítettünk.
Október 24-én a Sarkadi Egészségfejlesztő Iroda munkatársa Lívia
néni tartott interaktív foglalkozást a helyes kézmosásról és
fontosságáról.
November 8-án műsorral készültünk az Ungvári Mihály
Művelődési Házban megrendezett települési szintű Idősek
Napjára.
November 15-én az országos „Mézes reggeli” programon vettünk
részt, ahol Jova Tibor Újszalonta polgármestere vezetett be
bennünket a méhészet rejtelmeibe. A gyerekek a méhész kalapot,
méhész kesztyűt is felpróbálhatták, lehetőségünk nyílt a kaptár,
füstölő megtekintésére, illetve a lépes méz nyalogatása után a
mézes kenyér kóstolására is. Köszönjük szépen a vidám délelőttöt!
Itt is szeretném megköszönni Csiki Istvánnak, hogy labdákkal,
édességgel, üdítővel ajándékozta meg az óvodás gyermekeket.
Tervezünk még ebben az évben Adventi Játszóházat a szülőkkel.
Várjuk a Mikulást, az általános iskolások műsorait. Karácsonyi
ünnepséggel is készülünk, amelyet meg szeretnénk mutatni az
időseknek és a szülőknek is.
Reméljük a gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek is olyan
örömet és élményt nyújtottak a programjaink, mint amilyen nagy
szeretettel készültünk rájuk.
Erdősné Marik Mónika
intézményvezető
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Hírek az iskolából
Szeptember első napján elkezdődött a 2019/2020-as tanév a kötegyáni iskolában is.
A tanévnyitó ünnepség Balogh Evolet Odett első osztályos tanuló szavalatával kezdődött, majd a tagintézményben tanító pedagógusok
személyesen köszöntötték a diákokat, szülőket, vendégeket. A kötegyáni iskola tantestületének tagjai ebben a tanévben: Krisán Edina
Kamilla, Pojendán-Gurzó Bettina és Szellék Ildikó a legkisebbek tanítói, Fazekas Ildikó Etelka és Kozmáné Netye Marianna a 3. és 4.
osztályosok tanítója, Szőke Erika az 5. osztályosok osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, Nagy Imréné, a 6. osztályosok osztályfőnöke,
diákönkormányzatot segítő pedagógus, Baranyi Adrienne, a 7. osztályosok osztályfőnöke, Pallag Mária a 8. osztályosok osztályfőnöke,
munkaközösség vezető, és Halmai Lóránt.
A szabadon választható hit-és erkölcstan tárgyat idén is Tyukodi László tiszteletes úr tanítja a gyerekeknek.
A Legaláb Művészeti Iskola néptánc tagozatán is elkezdődött a munka, az idén Borgula Benedetta és Balogh Dávid táncpedagógusok
foglalkoznak a táncolni vágyó diákokkal.
Idén is szépen kifestett, tiszta tantermek fogadták tanulóinkat. Már az első tanítási napon szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket a
legfontosabb tudnivalókról, a tanév eseményeiről, a várható programokról.
Valamennyi diák iskolatáskájába bekerültek a tankönyvek, melyekért a szülőknek az idei tanévben sem kellett fizetniük. A Gyulai
Tankerületi Központ eredményes pályázatainak köszönhetően az idei tanévben is rendszeresen érkezik az iskolatej, az iskolagyümölcs és
a 18 halmozottan hátrányos helyzetű diákunk tanszercsomagot is kapott. Az első héten megalakult a Szülői Munkaközösség, melynek
képviselői:
1-2. k osztály részéről: Torzsa Éva és Pallagné Balya Nikoletta
3-4. k osztály részéről: Bartos Fortuna és Molnár Márta
5. k osztály részéről: Pallagné Balya Nikoletta és Csiki Istvánné
6. k osztály részéről: Berndt Mihályné és Csíkosné Barta Beáta
7. k osztály részéről: Csiki Klára és Gyarmati Orsolya
8. k osztály részéről: Balogh Sándor és Balogh Dávidné
Az SZMK elnökének Csiki Istvánnét, helyettesének Pallagné Balya Nikolettát
választották a szülők.
A cikk írásának idején, 2019. november 14-én még nem ismerjük az Útravaló
Ösztöndíjprogramra benyújtott 16 db pályázatunk eredményét. Még nincs
információnk arról, hogy nyertes lesz-e az Erzsébet-Karácsony programba
beadott pályázatunk. (Ha igen, december 12-én autóbusszal Budapestre fogunk
utazni, - a negyediktől nyolcadik osztályos korú tanulókkal - a Fővárosi Nagycirkuszba fogunk ellátogatni.)
Eddig két és fél hónap telt el a tanévből. A kötelező tanórák mellett számos iskolai program színesítette a hétköznapjainkat. Szeptember
utolsó hetében minden nap érdekes mozgásos tevékenységben vehettek részt a diákok. Október hónapban a helyi művelődési házban
Bűnmegelőzési fórumon voltak a felső tagozatos tanulók. Drimba Tibor úr érdekes előadást tartott az ifjúságra leselkedő veszélyekről
kapcsolatosan. Ezúton is szeretnénk megköszönni Borbély József alpolgármester úrnak a szervezésben nyújtott segítséget! A Magyar
népmese napján Krisán Edina Kamilla és Kozmáné Netye Marianna tanító nénik mókás mesedélutánt szerveztek. Az Aradi vértanúk
emléknapjáról és az 1956-os forradalom eseményeiről itt az iskolában és az Idősek Otthonában is megemlékeztek diákjaink. A 7. és 8.
osztályosok komoly, színvonalas műsorokat adtak elő. Felkészülésüket Baranyi Adriennne és Pallag Mária tanárnők irányították. A
hónap végén a békéscsabai és gyulai pályaválasztási rendezvényekre is elkísértük a nyolcadikosokat.
A pályaorientációs tanítás nélküli munkanapunk november 11-én hétfőn volt. Izgatottan várták gyermekeink ezt a napot, hiszen a
kisebbek kipróbálhatták a csigatészta készítést, a fazekas mesterséget és megismerkedhetek a méhész szakma fortélyaival. Ezúton is
megköszönjük az Asszonykórusnak, Jova Tibornak és a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület elnökének, Pallag Máriának segítő támogatását!
Ezen a napon 6. 7. és 8. osztályosok és szüleik az iskolánkba érkező középiskolák képviselőitől, első kézből szerezhetnek információkat
a továbbtanulással kapcsolatosan.
Decemberben kettő szombati nap is országos munkanap lesz. A Szülői Munkaközösséggel egyetértve úgy döntöttünk, hogy ezeken a
napokon a tanulás mellett/helyett  mást is fogunk csinálni. December 7-én Mikulás érkezik iskolánkba, 14-én pedig karácsonyi
játszóházat tartunk. Mindkét szombaton meglepetés vendégek is érkeznek a gyerekekhez! Az év utolsó tanítási napján, december 20-án,
pénteken, délelőtt az Ungvári Mihály Művelődési Házban karácsonyi műsorral búcsúztatjuk az évet. Erre az alkalomra - ezúton is szeretettel meghívunk minden kedves olvasót!
A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5-ig fog tartani, a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. hétfő lesz.
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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2019. október 27-én a Baráti Kör Egyesület udvarán csatlakoztunk a feléledő hagyományhoz, s kiállva székely testvéreink jogaiért
őrtüzet gyújtottunk. Alább az ott elhangzott beszédet olvashatják testvértelepülésünk, Kápolnásfalu szülöttének tollából:

Üzennek a lángok!
Ezekben a percekben a Kárpát-medencében, de leginkább a Kárpátok magaslatain szerte Székelyföldön őrtüzek, jelképes lármafák lángja
festi vörösre az alkonyatba boruló égboltot. Immáron öt esztendeje, hogy – újra életre keltve a sok százéves hagyományt – táncot lejtő
szikrák szárnyán száll az üzenet; október utolsó vasárnapján a Székely Autonómiáért.
És üzennek a fellobbanó lángok a Székelyföld puszta létezését megkérdőjelező, mi több, tagadó Bukarestbe, de üzennek a brüsszeli
bürokratáknak is. És üzennek a világmindenség Urának, égbe kiáltva a száz esztendős gyalázatot, a lelkeket elevenen mardosó fájdalmat
és az igazságtalanságot! Egy sokat szenvedett, és a haza oltárán sok véráldozatot hozott nép néma kiáltása ez, amely nem kér mást és
nem kér többet, mint Európa többi nemzetei: önigazgatást, önkormányzást, teljes körű, területi autonómiát a saját ügyei vitelében.
Nem kér mást és nem kér többet, mint a többségi nemzet által egy évszázada deklarált ígéret valóra váltását, maradéktalan betartását
végre: „Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népnek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és
ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok számának arányában minden nép képviseleti jogot fog kapni a
törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben.” – olvasható ugyanis az erdélyi románok nemzetgyűlése által 1918-ban elfogadott
gyulafehérvári nyilatkozat harmadik pontjának első alpontjában.
Mert Kossuth Lajos szavait idézve: „Vezéreszmém: az önkormányzat elve, egyéntől fel az összes államig... Az így szervezett állam
szabad, és biztos szabadságában. Az önkormányzat elvén kívül nincs szabadság.”
Hiszem és vallom, hogy a székely önrendelkezés ügye nem nemzetiségi vagy pártpolitikai kérdés, annál sokkal felsőbbrendű,
magasztosabb: magyar nemzeti ügy! És azt is tudom, hogy hol ha nem éppen a trianoni békediktátum következtében zsákfaluvá tett
Kötegyánban értenék, éreznék ennek fontosságát, Arany János örökbecsű sorainak súlyát, miszerint:
„Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.”
Kötegyán értette az idők szavát 2004-ben is, amikor Nagyné Felföldi Ilona polgármester asszony vezetésével – testvértelepülési
megállapodás által is szentesített – baráti jobbot nyújtott a hajdani Udvarhelyszék egyik kiváltságos településének, szülőfalumnak
Kápolnásfalunak. És érti a történelem üzenetét ismét, midőn dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester asszonnyal az élen,
szolidaritást vállalva a székelység küzdelmével őrtüzet lobbant – stílszerűen – a Keményfokra vivő út mellett a Székely Autonómia
Napján, a székely önrendelkezésért. Ezért köszönet és hála!
Üzennek a lángok! Gyújtsunk hát őrtüzet, lobogjon a lármafák lángja lelkünkben is, hogy Wass Alberttel üzenjük a nagyvilágnak:
„Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet!”

Both Imre
újságíró
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HOGY MEGMENTSE...
Textus:Lk 19,9-10
Jézus így felelt neki: “Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és
megtartsa az elveszettet.”
A karácsonyi történet sok részletét a legtöbben jól ismerjük. Az imént is olvastuk, hogy Máriának és Józsefnek nem volt helyük
Betlehemben. Egy közvetlenül szülés előtt álló fiatalasszony ott állt a szabad ég alatt, és nem fogadták be a vendégfogadóházba sem.
Olvastuk, hogyan történt az, hogy az angyal a pásztoroknak hirdette azon a nevezetes éjszakán az evangéliumot: megszületett a
Szabadító.
Azután ismerjük a történetet, hogyan kerekedtek fel messze Babilonból tudós államférfiak, és hogyan vezette őket a csillag egészen a
betlehemi istállóig, és ott leborulva imádták a kisded Jézust. Ismerjük a szomorú folytatást is, hogy hamarosan menekülniük kellett
Heródes gyilkos dühe elől Egyiptomba.
Mindezek a részletek sok tanulságot hordoznak magukban. Ma azonban nem a karácsonyi történet valamely részletéről szeretnék
beszélni, hanem arról, miért történt az egész. Mi volt a célja annak, hogy Jézus Krisztus személyében maga Isten jött utánunk? Mi
hasznunk abból, hogy az Ige testté lett?
Ma, amikor Európa-szerte, sőt világszerte igyekeznek száműzni az Isten nagy tetteire emlékeztető külső jelképeket is, nekünk világosan
látnunk kell, mi történt karácsonykor, és miért történt az. Mi a lényege a testté létel csodájának
Segítséget kaptunk a mennyből. Akármilyen furcsán hangzik is ez, akármilyen gúnyos mosolyra húzzák ezen sokan a szájukat, rajtuk
is csak az segíthet, aki karácsonykor utánunk jött. Az a Jézus Krisztus, akit Isten nem véletlenül neveztetett Jézusnak, hogy az Ő drága
neve is emlékeztessen minket arra, hogy Ő Szabadító. Mert mi nem tudunk leszokni mindarról a szörnyűségről, amit nap mint nap
teszünk. Nem tudjuk ezt abbahagyni, mert az anyagi érdekek is az ellenkezőjét kívánják, és a megromlott természetünkből ennek az
ellenkezője folyik. Ebből minket csak megszabadítani lehet. A karácsonyi evangélium az: eljött a Szabadító.
Zákeusnak a történetéből két kicsi mondat a textus... Ez a néhány mondat, ami az alapigénk, az ő történetének a befejezése. Hiszen
benne is az ősi ösztönök működtek, és az ő természetéből is az fakadt, hogy elszedni mindenkitől, amit lehet. Az élet célja: megszedni
magamat. És ez sikerült is neki. Amikor azonban találkozott Jézussal, és befogadta Jézust a házába, aztán a szívébe is, akkor mindez
teljesen megfordult. Előszedi a sok lopott pénzt a rejtekhelyről, és azt mondja az Úr Jézusnak: Uram, szeretném kárpótolni azokat,
akiket az életem során becsaptam. Ami még marad, azt szeretném szétosztani a legszegényebbek között. Mit szólsz ehhez? Jó lesz ez
így? Karácsony készül…
Legyen hát, legyen karácsonyod, legyen advented! Oszd szét az Isten szeretetét magadból, add ajándékul azoknak, akiket
szeretsz!
Áldott ünnepet!

Ünnepi istentiszteletek rendje, 2019. karácsony
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” Jn 3:16

December 23.- 16:00
December 24.- 15:00
Szenteste
December 25.- 9:30
Karácsony I. nap
December 26.- 9:30
Karácsony II. nap

Bűnbánati istentisztelet

December 31.- 9:30
Óév
Január 01.- 16:00
Újév

Ünnepi istentisztelet

Ünnepi istentisztelet
Ünnepi istentisztelet
úrvacsora
Ünnepi istentisztelet

Ünnepi istentisztelet
Áldást, békességet!
Tyukodi László
lelkipásztor
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Baba-mama klub működése
2019. januárban meghatározott keretek között, a
Gyerekesély Pályázat keretében indult a baba-mama klub.
A 26 év alatti várandósokkal 2019. áprilisig 2 hetente
találkoztam a Művelődési Házban, ahol a részt vevők által
igényelt témákról beszélgettünk, elsősorban a várandósságról, a
baba fogadásáról, a szülésről, a szülői szerepekről, feladatokról
stb. Egy-egy téma megbeszélése után jó hangulatú, kötetlen
beszélgetés alakult ki a kismamák között.
A pályázat végén felmerült az igény a
klubfoglalkozások további folytatására. Ekkor már minden
kötegyáni édesanya számára nyitottá vált a havi egyszeri
találkozás, mely lehetőséget adott arra, hogy közelebbről is
megismerjék egymást az anyukák, és a gyermekek is
összebarátkozzanak.
Lehetőség nyílt arra is, hogy vendéget hívjunk, így pl. bemutatkozott a Waldorf bölcsőde Sarkadról, egyik foglalkozásunkra
eljött Pallag Mária tanárnő is, aki elvezetett minket a mesék világába. Sok mindent megtudtunk arról, hogy milyen mesékre van
szükségük a gyermekeknek, milyen a jó mese.
2019. november 11-én 10 órától a helyi
óvodában tartottuk a következő foglalkozást, melyen
meghívott vendégünk Szántó Dóra Neurohidroterapeuta volt. A szép számmal egybegyűlt
anyukák és gyermekeik számára Dóri az életkoruknak
megfelelő mozgás mintákat mutatott meg, melyet
kicsik és nagyobbak egyaránt élveztek. A meghívást
ezúton is köszönjük a polgármester asszonynak!

Következő alkalmunkat az ünnepre
készülődés jegyében tervezzük megtartani.
Ennek időpontjáról a Kötegyáni baba-mama
klub facebook csoportban, valamint a
Kötegyán Község facebook oldalán is
tájékoztatjuk az érdeklődőket!
Ócsainé Kiss Hajnalka
védőnő
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Nemzetközi Gyalogló Világnap!
A mi kis csapatunk is csatlakozott e nemzetközi mozgalomhoz!
A nemzetközi mozgalmat a Rio de Janeiro-i Föld-konferenciához
kapcsolódva indították útjára a szervezők 1992. június 07-én. 1995-ben
már a Föld összes kontinensén rendeztek gyalogló napot, hazánk 1999ben lépett a rendező országok sorába. Az első magyarországi
gyaloglónap alapjául egy tudományos kutatás szolgált, amelyet az
Egyesült Államokban tettek közzé. A kutatás hatására rájöttek, hogy egy
kis séta sokkal kevésbé megterhelő a szervezetnek, és sokkal könnyebb
rávenni magunkat is, mint a kocogásra. Ráadásul rendszeresen
alkalmazva, főleg jó társaságban, akár családi környezetben, sokkal
hatékonyabb lehet, mint az ötletszerűen végzett sporttevékenység.
Miért is jó sétálni?
 A gyaloglás csökkenti a szívbetegségek és a stroke kockázatát.
 Megelőzhető vele a cukorbetegség, mivel a gyaloglás eredményeként a szervezet hatékonyabban tudja felhasználni az inzulint.
 A sétálóknak erősek a csontjaik, így elejét veszik a csontritkulásnak.
 A gyaloglás során javul az ember erőnléte, rugalmasabbá válik a teste, és növekszik az állóképessége.
 A gyaloglás segít a fogyásban és az ideális súly megőrzésében.
 Hozzájárul a jó alváshoz, a fokozott szellemi tevékenységhez, sőt még a depressziós érzések leküzdésében is segíthet.
 A sétatúrán új barátságok születnek, jobban megismerjük a másik embert!
A mi sétánkra 2019. november 7-én délután 14:00 órakor került sor. A gyülekező a Kötegyáni Idősek Otthona bejáratánál volt, a
célállomás a Kötegyáni ÖKO-park. A Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai lelkesen csatlakoztak a programhoz és biztosították
számunkra a NordicWalking botokat. A meghirdetett sétára szépszámú jelentkező érkezett.
Jó hangulatban indult a
társaság a túrának. Az
időjárás is kegyes volt
hozzánk, még a nap is
kikukucskált
a
vidám
csapatra. Forró kávé, meleg
tea és szendvics várta a
megfáradt túrázó csapatot,
amelyet Borbély József
alpolgármester úr szponzorált! Ezúton szeretnénk megköszönni neki a támogatást!
Vidám, zajos beszélgetéssel zártuk a délutánt. Reméljük, hogy a mi kis falunkban is
hagyománnyá válik a Gyalogló Világnap megszervezése.
Kosztinné Nagy Anikó
Szociális gondozó
A Kötegyán –Sarkadkeresztúr Községek Szociális Intézménye valamennyi dolgozója nevében kívánunk
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Foszlós kalács
6 dl tejbe 9 evőkanál cukrot, s egy jó csipet sót teszünk, s belemorzsolunk 5 dkg
élesztőt.
Míg felfut, 1kg liszthez adunk 4 tojás sárgáját, valamint felolvasztunk 5 dkg vajat, 1
evőkanál vaníliás cukrot és egy nagy citrom héját.
A lisztes keverékhez adjuk a tejet, s jól kidagasztjuk a vajjal együtt.
Duplájára kelesztjük. Formázzuk, majd a formában is megkelesztjük, tojással
lekenjük.
220 fokos sütőbe tesszük, amit majd 200-ra mérsékeljük, miután feljött.
Aranybarnára sütjük.
(Kakaós csiga, túrós bukta, lekváros kifli is készülhet belőle, mákkal, dióval
tölthetjük, sőt mazsolával és aszalványokkal gazdagíthatjuk.)
Jó étvágyat hozzá!
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Egyesületi hírek
Reméljük, az idén mind több emberrel sikerült a településen
megismertetnünk a Kötegyáni Baráti Kör Egyesületet. Széles
érdeklődésre tartott számot az első Kötegyáni Retró Majális, amelynek
nemcsak társszervezői voltunk, hanem házigazdái is. Köszönjük a kert
rendbetételében nyújtott segítségét minden önkéntesnek.
Júniusban a művészetek és gyerekzsivaj költözött a Keményfoki utcai
házba a második alkalommal megrendezett Ifjú Képzőművészek
Táborával. 25 gyermek alkotott, játszott egy feledhetetlen héten át.
Az ifjúsági csoport tagjai is mindig szívesen szerveznek programokat a
házba, melynek örömmel adunk otthont.
Közben folyamatosan zajlanak a Békés Megyei Népművészeti
Egyesülettel közösen fazekas tanfolyam órái.
Részt vettünk a Lakitelki Népfőiskola szervezésében Mórahalmon és
Erdélyben is a Népfőiskolai Vándorakadémián, ahol sok jó gyakorlatot
ismerhettünk meg, és új barátokat szerezhettünk.
Működésünk zavartalanságát a pályázati forrásokon túl a adóbevallás
révén érkezett 1%-os felajánlások is segítették összesen 144.529
forinttal, amit ezúton is hálásan köszönünk.
Pallag Mária
az egyesült elnöke

Az Asszonykórus Őszi Programja
Az őszi program a megszokott dalos
találkozóval kezdődött, Sarkadon. A fellépés után
Biharugrán voltunk, szintén dalos találkozón.
Október végén, Gyulán Ki-mit-tud versenyen
vettünk részt, ahol ezüstérmet szereztünk. Ezek
után a mi rendezvényünk következett, az Ősz
Köszöntő Batyus Bál. Ezt a gyönyörű péntek
délutánt a társklubokkal együtt töltöttük el, ahol
ismét szép létszámmal jöttünk össze, összesen
132-en voltunk. A szokásokhoz híven most is
felléptek a társklubok, a műsorok nagyon
színvonalasak voltak. A fellépések után jött a jó
hangulatú szórakozás, ami 18:00-ig tartott.
A novemberünk elég szorosra sikerült.
November 8-án került megrendezésre az idősek
napi rendezvény, melyen mi is részt vettünk egy
Kötegyáni népdal csokorral. Kétszer voltunk a
Sarkadi kluboknál, voltunk az Önósok séta
világnapján, Nagyszalontán, a Mindenki Névnapján és Sütemény versenyen, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A hónap végén
Mezőmegyerre megyünk a Vöröskereszt rendezvényére.
Hamarosan jönnek a decemberi adventi hétvégék, amelyekre már készülünk az énekek tanulásával.
Ezúton Kívánok minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és jó egészséget az asszonykórus nevében!
Nagy Józsefné
Az Asszonykórus vezetője

Tisztelet az Időseknek
Egy társadalom lelki életének fokmérője, hogy milyen tisztelettel bánik időseivel. Éppen ezért a több évtizedes hagyományt követve
ismét a település apraja-nagyja köszöntötte a nyugdíjas korosztályt. A polgármesteri köszöntő az előttünk járó generáció munkás életét
és a sok áldozathozatalt köszönte. Az óvodások dalos műsorral, míg az iskolások és fiatalok verssel kedveskedtek. Az Asszonykórus
népdalcsokra jókedvre derített mindenkit, így a finom ebéd alatt vidám beszélgetés folyt az asztalok mellett. A mulatósabbak táncra is
kelhettek, hisz a Demulass együttes frontembere húzta a talpalávalót.
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VÉRADÁS
Adományozz egészséget. Aki vért ad, életet ad!

Aranyosi Ervin: Téli álom…
Pihe-puha pelyhek,
lassan ereszkednek,
üzenethozói,
hűvös decembernek.

Sok kis gyermek várja,
– télapó szakálla,
hó-porcukrot szórjon
a szunnyadó világra.

Csendes kint az utca,
álmait alussza,
csak amott a téren,
várnak még a buszra.

Ha majd jön a reggel,
s minden gyermek felkel,
épüljön a hóból,
három-gömb hóember.

Az utcai lámpa
fénye halvány sárga,
pislogva tekint le
az álmodó világra.

Legyen vaskalapja,
répaorra, szája.
seprű a kezében,
széngombos kabátja.

Nézem az úttestet,
mit fehérre festett,
sok hulló hópehely,
szebbítve az estet.

Szánkó is repüljön,
sok gyerek rajta üljön,
kemény hócsatában,
víg álom teljesüljön.

Látom, hogy ma éjjel,
hó hull szerte széjjel,
betakarva mindent,
hűvös hófehérrel.

S jöjjön a karácsony,
én már nagyon várom.
Öröm és békesség
legyen a világon..

Nagy Ibolya Anett
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Horgolt hópihe karácsonyra
Az ünnepek dísze és bárki könnyen meg tudja horgolni otthonában.
Hópihe minta:
7 láncszem,
1sor: 3 láncszem +2 db. 1 ráhajtásos pálca, 3 láncszem, 3 db. 1 ráhajtásos pálca(6szor)
2sor: 3 láncszembe: 3 db. 1 ráhaj.pálca, 5 láncszem, 3 db.1 ráhaj.pálca, 1 láncszem;
3sor: 5 láncszembe; 3db. 1 ráhaj.pálca, 3 láncszem, 3 db. 1 ráhaj.pálca, 5 láncszem, 3
db.1 ráhaj.pálca, 3 láncszem, 3 db.1 ráhaj.pálca;
4sor: minden 1 ráhaj.pálca fölé rövid pálcát horgolunk, 3 lánc.ívbe 5 db. rövid pálcát , 5
lánc.ívbe 2 láncszem 1 db. ráhaj.pálca, 2 lánszem, rövid pálca, 3 db láncszem, 2db 2
ráhaj.pálca, 3láncszem, rövid pálca, 2 láncszem, 1 db.1ráhaj.pálca, 2 láncszem,rövid
pálca
Ruzsáné Kuczera Andrea

Memória
Megérkezett a hideg idő. Az idő borongós, „ csipegős-csöpögős”, reggelente már dér borítja
a tájat. Behúzódtak a lakott területre a hideg idő nagykövetei, a varjak is, ködös időben
megüli a levegőt a kéményekből kiáradó füst. Lelassult az élet, úgy, ahogy a természet is
megkopik, lassan színét veszti, álomba merül.
Az ember életében is eljön az az idő, amikor megérzi a hanyatlás első jeleit. Az eleinte
előforduló ritka, átmeneti feledékenységet még a fáradtság, a túlhajszolt munkanapok
terhére írjuk. És ez így is van. De később – ezt észre sem vesszük, mint ahogy az évek alatt
kialakuló szarkalábakat, gyérülő hajat, rugalmasságát vesztett bőrt stb. sem – egyre
gyakoribbá válik, romlik a koncentrációs készségünk, szétszórtak leszünk. És ezt is
természetesnek vesszük, hogy az 50.életév után csökken a teljesítményünk. Pedig ez nem
teljesen így van! De nézzük először, mi az oka az állapot romlásának?
Agyunk egy csodálatos szerv, egy gigantikus kommunikációs hálózat. Száz milliárd idegsejt alkotja, melyeket fejenként 10 ezer
idegszálacska kapcsol a többihez, így a lehetséges idegpályák száma végtelen. Minden gondolat, minden emlék és minden érzés
villámgyorsan alakul át elektromos impulzusokká, mivel az agysejtek 100 trillió ponton kapcsolódnak. Mindehhez irdatlan sok energiára
van szükség, melyet az agysejtek önmaguk állítanak elő. A sejtekben lévő kis erőművek, a mitokondriumok oxigénből és szőlőcukorból
képzik az energia anyagát, az ATP/ adenozin-trifoszfát/. Amíg fiatalok vagyunk, nincs probléma, mert az energiagyártás maximális
kapacitáson történik. 30 éves kor után – ugyan még észrevétlenül - az energiatermelés elkezd csökkenni. Később a koncentráció egyre
fárasztóbb, a szellemi energiatartalékok gyorsan kimerülnek. Mivel az összpontosítás, megküzdés képessége bizonyítottan közeli
kapcsolatban van a lelki egyensúllyal, még frusztráltak, lehangoltak, elkeseredettek is leszünk. A romlás oka, hogy az energiagyártásnál
melléktermékként szabad gyökök keletkeznek, melyek a védelem ellenére átcsúsznak a biztonsági hálón, károsítva ezzel a sejt
különböző részeit, egyebek mellett a mitokondriumok külső membránját. Ezek a kis sérülések idővel összeadódnak, aminek
következménye a fokozott állapotromlás.
Úgyanúgy, ahogy a hosszú, egészséges és kiegyensúlyozott élethez testileg fittnek kell maradnunk, sportolunk, egészségesen étkezünk,
képesek vagyunk növelni mentális frissességünket és pozitívan befolyásolni szellemi egészségünket. Megvan agyunknak az a képessége,
hogy hatékony és összpontosított maradjon.
Fiatalon még számos dolgot először tapasztalunk meg, folyamatosan új dolgokat tanulunk, nincs sok gyakorlatunk. Minden impulzus
erős, agyunk 100%-on dübörög. 40 éves kor körül változik a folyamat, innentől az élet növekvő mértékben a tapasztalatok ismétlődésévé
válik. Számos dologra rutinszerűen reagálunk, könnyebben és magabiztosabban oldjuk meg a problémákat. Elkezdődik az „unalom”
fázisa, kevesebb meglepetéssel, kevesebb izgalommal, az érzelmi impulzusok mind mennyiségben, mind intenzitásban csökkennek. Ez
az állapot is teljesen normális.
A kevesebb kihívásnak kitett agy viszont kevesebbet is teljesít. Ehhez jön még, hogy az agysejteknek életünk második felében kevesebb
üzemanyag áll rendelkezésre, így az agy lassabban dolgozik energiatakarékosság miatt.
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó
Kristály Gyógyszertár

- 12 -

Hallotta-e?
Tisztelt kötegyáni Lakosok!

Kedves Ismerőseink!

Mozgó Büfé a Piac téren!

Várunk mindenkit, aki házi, kézműves füstölt sertés
árut szeretne vásárolni: vékony kolbász, húsos füstölt
szalonna, csemege szalonna, hurka, zsír...

2019. November 6-án 6:00-tól, majd hetente
szerdánkénti alkalommal:
lángos, hamburger, hot-dog, kolbász,

Szőke Lali; 06302752622;
Kötegyán, Kossuth utca 55/1

árusítás a piactér átadásáig a Hubertusz vendéglő
melletti téren,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
a CSOCSI Büfé

Kedves vásárlóink!
Ismét Süti Vásár a kötegyáni művelődési ház
kistermében szombatonként 7:30-tól 10:00-ig.
Szeretettel várunk mindenkit.
A karácsonyi süteményekre előrendelésüket december
15-ig vesszük fel.
Rendelésüket az értékesítési helyeken, a facebook
oldalon, valamint a
06-70-357-2730 és 06-70-357-2741 telefonszámokon
tudják leadni.
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Tisztelt Kötegyáni Lakosok, Sportbarátok!
A Kötegyáni FC tájékoztatja Önöket, hogy a 2019/2020 szezon őszi periódusa véget ért.
Csapatunk jelenleg az osztály alsó házában található, melyet igyekszünk a tavaszi
szezonban minden erőnkkel feljebb tornázni.
Köszönettel tartozunk Kötegyán Község Önkormányzatának és Képviselő Testületének,
vállalkozó és magánszemélyű szponzorainknak, hogy segítették csapatunkat.
Köszönet a szurkolóinknak.
Biztassák csapatunkat a győzelemre tavasszal is!

Kötegyáni FC vezetősége és játékosai

Kedves Kötegyániak!
Tisztelt Támogatóink!
„Hajduné Beregszászi Éva” Alapítvány nevében, hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik 2019-ben adójuk 1%-val, vagy más módon
támogatták céljainkat.
Szeretnénk bejelenteni, hogy adó 1%-os felajánlás 43 alkalommal történt, ezenkívül a pénztárba is rendszeresek az adományok.
Tájékoztatjuk az adakozókat, hogy a beérkezett összegből az idén megépítettük a Kötegyáni Köszöntő táblát és annak környezetét.
Illetve a főtéri virágládákba telepítettünk egynyári virágkompozíciókat.
Reméljük, elnyerték a tetszésüket ezek a beruházások és minden Kötegyáninak, erre járónak szebbé tették napjait.
Közeledik a Karácsony és az Év vége.
Minden Kötegyáninak, támogatóinknak Meghitt, Békés Karácsonyt
és Eredményekben Gazdag Új Évet kívánunk.
ifj. Hajdu János
Kuratórium elnöke
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Adventi meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
az Advent négy vasárnapján megrendezésre kerülő gyertyagyújtásra, ahol változatos műsorral
kedveskedünk a megjelenteknek.

Adventi gyertyagyújtások időpontjai és helyszínei:
2019. december 1. 16:00
Kötegyáni Idősek Otthona előtti tér, a Falu Karácsonyfájánál
2019. december 8. 16:00
Kötegyáni Idősek Otthona előtti tér, a Falu Karácsonyfájánál
2019. december 15. 16:00
Kötegyáni Idősek Otthona előtti tér, a Falu Karácsonyfájánál
2019. december 22. 15:00
Kötegyáni Református Templom
(Eső helyszín: a Kötegyáni Református Templom)
A rendezvényen részt vevőket forró itallal és karácsonyi süteményekkel vendégeljük meg, továbbá
hagyományosan kürtőskalács vásárlásra is lesz lehetőség.

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Dr. Szalai Lászlóné
intézményvezető

ifj. Hajdu János
Kuratórium elnöke

Tyukodi László
lelkipásztor

Erdősné Marik Mónika
intézményvezető

Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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Hírmorzsa
Labda: Csiki István és kedves családja 2019.
november 4-én négy hatalmas zsáknyi labdával lepte
meg az óvodás és az általános iskolás gyermekeket.
Nagyon szépen köszönjük adományukat!

Torony: 2019. november 20-án átadásra került a
DIGI torony a Szabadság utcán, melynek
köszönhetően megfelelő lefedettséget tudnak
biztosítani Kötegyán területén.

Új rovat: Következő lapszámunktól új rovatot
szeretnénk indítani, melynek címe: „ÍGY VOLT! - régi fényképek gyűjteménye”. Kérjük,
amennyiben szeretné fényképét megjelentetni következő lapszámunkban, azt küldje el a
rendszergazda@kotegyan.hu e-mail címre.

Kedves Olvasók!
Ezzel a számmal búcsúzik Önöktől a Kötegyáni Hírmondó.
Az új esztendőben megújult formában, friss és érdekes tartalommal a Kötegyáni Krónikát olvashatják majd.

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