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Üzenet az Olvasónak!
A mindennapok befelé fordulásra, csendes várakozásra szorítanak bennünket a kialakult helyzetben. Talán
több idő jut arra is, hogy ne csak felületesen átfussuk a
kezünkbe kerülő újságot, hanem áttanulmányozás után
akár reagáljunk is a benne olvasottakra.
A megújult című, küllemű helyi lap szerente nyomtatott és internetes formájában (www.kotegyan.hu) is
Kötegyán település életének tükre lenni. Számot szeretnénk adni a fejlődésről, a közösségi alkalmakról,
intézményeink, közösségeink életéről.
Be kell valljuk, hogy az első szám megjelenésén való
fáradozást a hazánkban és a világban kialakult járvány
felülírta.
Sok mindenre megtaníthat bennünket ez a helyzet:
egymásra figyelni, félretenni s sérelmeket, nagylelkűnek lenni, felhívni rokonainkat, volt barátokat, újra
játszani a gyerekekkel. Talán több idő jut ebben a bezártságban a kertre, az ünnepi készülődésre, a szűk
családdal való közös tevékenységre. Ideje van a szabályok követésének, az egymásra vigyázásnak.
Esélyt kapunk a nehézség idején arra, hogy a hangsúlyt máshová tegyük. Olvassák úgy, ezt a lapot, mint
a közösség hírvivőjét, s figyeljenek a benne közölt
közérdekű információkra.
Üdvözlettel:
Pallag Mária

Karácsony óta 2020. márciusáig rengeteg változás következett be településünkön:
 átadtuk a piacteret

 elindult a Biztos Kezdet Gyerekház működése
 folyamatos az öko-park felújítása
 állagmegóvás folyik a közterületi
padok tekintetében
 elhelyezésre kerültek a temetőben
a felújított padok
Sajnálatos esemény következett be
2020. március 11-én, amikor is a
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és következményének elhárítása érdekében Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére a COVID-19 vírus elterjedése okán.
Felvettük a kapcsolatot a kerékpárút
kivitelezőjével és örömmel tájékoztatott bennünket, hogy a beruházás
tovább folytatódhat, amit nagy megnyugvással fogadtunk.
Így ez azt jelenti, hogy valamennyi
megnyert beruházást sikerül befejeznünk.
A Magyar Falu Program keretében
folyamatosak a pályázati kiírások,
igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten benyújtani azokat. Kiírásra került, mint számításba vehető pályázat
az orvosi eszközök beszerzése, útburkolat kialakítása, melynek keretében 500 méternyi önkormányzati
tulajdonban lévő út kerülhet felújításra, aszfaltozásra. Kiírásra került és
remélhetőleg sikerrel pályázunk a
közösségi tér kialakítására is.
A koronavírus okozta járvány mindenki, így az önkormányzat számára
is nagy kihívást jelent. A korlátozó
intézkedések betartása mindannyiunk
érdekét szolgálja, ezért megköszönöm, hogy a falu lakossága ezidáig
nagyon fegyelmezetten teljesítette a
kormány elvárásait.
Ügyeljünk 65. életévét betöltött, valamint krónikus beteg szeretteinkre!
Ők a legveszélyeztetebbek. Az elmúlt héten valamennyi háztartás postaládájába eljuttattunk egy tájékozta-

tást, mely segítséget ajánl minden
kedves lakosunknak. A kötegyáni
boltok 2000 ft felett ingyenes házhozszállítást vállalnak, a szociális
intézmény segít kiváltani a gyógyszereket és a konyha minden nap
friss meleg ebédet készít, amit házhoz is szállít.
Ugyanakkor nagy tisztelettel felhívom a lakosság figyelmét a faluközösség érdekében, hogy továbbra is
tartsuk be és tegyenek eleget a közösségi médiákból ismert felhívásoknak, ezentúl a külföldről hazajövő,
fertőzött területekről érkező lakosok
vonuljanak önkéntes karanténba.
Fokozottan kérem azon hazajövőket,
akik olyan fertőzött területről érkeznek, hogy számukra kötelező a hatósági karantén, tartsák azt be közeli
hozzátartozójuk és valamennyiünk
érdekében. A rendőrség feladata a
kötelező karantén ellenőrzése.
Ne feledjük! Tünetmentesen is hordozók lehetünk, a vírus ebben az
állapotban is fertőz.
A helyzet súlyosságát felismerve
Nagyi Nagy Boltja, a Kötegyáni Református Egyházközség, valamint
Pallag Mária képviselő anyagokat
ajánlott fel fertőtleníthető maszkok
készítésére, melyeket Kelemenné
Hadi Irma néni önzetlenül és nagy
szeretettel varr meg. A maszkok folyamatosan készülnek, első körön a
hivatal, óvoda, konyha, szociális
intézmény dolgozóinak, az egészségügyben dolgozóknak, a Magyar posta alkalmazottainak, a Húsbolt eladójának, a Kötegyánban működő három bolt munkatársainak kerültek
átadásra.

A közeljövőben valamennyi háztartásba eljuttatunk 1-1 darab mosható
maszkot.
Amennyiben egy háztartásban több
munkavállaló is él, igény szerint biztosítunk számukra is, hogy eleget
tudjon tenni munkavállalói kötelezettségének. Igényét az érintett Kötegyán Község Önkormányzatánál a
06/66/278-422 telefonszámon jelezheti.
Rendkívül fontos szempont, amire
szintén felhívom a figyelmet - s ezért
került sor háztartásonként egy maszk
meghatározására - a „Maradj otthon!” felhívás is, mely arra igyekszik
ösztönözni mindenkit, hogy csak
azok mozduljanak ki, akiknek feltétlenül szükséges.
Ne feledkezzünk meg a közelgő
Húsvét ünnepéről, mely idén rendhagyó lesz. A megszokott családi öszszejövetelek elmaradnak, de szűk
családi körben eltöltött napok még
közelebb hoznak egymáshoz bennünket, lelkünket.
Kívánok mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket!
Kérem, aki teheti maradjon otthon,
vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra!
Egy mindenkiért, mindenki Kötegyánért!
Kötegyán, 2020. március 30.
Tisztelettel:
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Iskolai beiratkozás a
2020/2021-es tanévre
Tisztelt Szülők!
Az iskolaválasztás nehéz döntésében szeretnék segítséget
nyújtani Önöknek azzal, hogy szíves figyelmükbe
ajánlom kötegyáni iskolát.
Modern technikai, fejlesztő- és sporteszközökkel
felszerelt iskolánkban, alacsony létszámú osztályainkba
várjuk a tanulókat, különösen a leendő első
osztályosokat.
Intézményünk adottságai a személyre szabott neveléshez,
oktatáshoz
kiválóan
alkalmasak.
Barátságos
környezetben, stressz mentes légkörben, az egyéni
adottságokat figyelembe véve, szeretettel foglalkozunk
gyermekeinkkel. Az oktatás mellett kiemelt figyelmet
fordítunk tanulóink nevelésére, a tanulók közötti társas
kapcsolatok erősítésére.
Intézményünk fenntartója, a Gyulai Tankerületi Központ
kellemes tanulási környezetben biztosítja nevelő-oktató
munkánk személyi és tárgyi feltételeit minden
tekintetben. A 2020/2021. tanévtől kezdődően a tanulóink
itt Kötegyánban, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola telephelyén művészeti nevelésben,
oktatásban is részesülhetnek. A gyermekek – a szülők
döntésének
megfelelően
a
zeneművészeti,
táncművészeti, képzőművészeti és színjáték tanszakok
közül választhatnak.
Az oktatáson kívül számos közösségi programot
szervezünk, minden esetben úgy, hogy a szülőket
anyagilag ne terheljük. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a
helyi települési és nemzetiségi önkormányzatok,
valamennyi Kötegyánban működő civil szervezet,
alapítvány
és
egyház
iskolánk
programjainak
megvalósítását támogatja. Igyekszünk kihasználni a
pályázati lehetőségeket is.
Gyermekszerető, jól képzett pedagógustársaimmal együtt
arra törekszünk, hogy diákjaink képességeit a lehető
legteljesebb mértékben kibontakoztassuk, ezért tanulóink
szüleivel szorosan együttműködő, jó kapcsolatot tartunk.
Kedves Anyukák, Apukák!
A koronavírus járvány miatt jelenleg digitális formában
történik az oktatás, ezért nem áll módunkban a
nagycsoportos gyerekeket és szüleiket iskolánkban
fogadni. A következő tanévre szóló iskolai beíratás a
kormányhivatal által meghatározott időpontban történik
majd, erről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Tisztelettel:
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

Hagyományőrzés
2020. február 4-én a Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző disznótort rendezett, melynek keretében az általános iskolai gyermekek megismerkedhettek az autentikus sertés feldolgozás minden részletével. A programsorozat végeztével valamennyi óvodás
és általános iskolai tanuló 1-1 csomag kóstolót vihetett
haza, hogy azt családja körében elfogyaszthassa.
Magam, valamint Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében köszönöm a megtisztelő
meghívást és ezt a remek napot.
Tisztelettel:
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Ebben az évben egy új „Ovi- Zsaru”
programmal színesítjük a gyermekek
napjait. Többet megtudhatnak az ismerkedésről, szabályok fontosságáról, veszélyes eszközökről, közlekedés szabályairól. A témák feldolgozását segíti Rendőr Robi, Rosszcsont
Rozi és Ricsi bábok. A programot a
rendőr bácsi nyitotta meg és zárja le.

A hideg után már nagyon vártuk a tél
végét, de leginkább a farsangi időszakot, amelyet az óvodánkban Farsangi
projekthétben valósítottunk meg. Igen

mozgalmas hét volt. A gyerekek megismerkedhettek a farsangi népszokásokkal, farsangi ételekkel, italokkal,
álarckészítéssel. Készítettünk gyümölcssalátát, egyszerű süteményeket,
amelyeket jóízűen el is fogyasztottunk. Különböző versenyjátékokat
szerveztünk számukra és táncoltunk,
vigadtunk egész héten. A projektzáró
napján a gyerekkel eljöttek szüleik,
jelmezbe bújtunk és a jó hangulatú
délelőttöt „Kisze Lujza” égetésével
zártuk. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani minden kedves szülőnek,
nagyszülőnek, a Roma és Román
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy
csokival, üdítővel, és finomabbnál
finomabb süteményekkel színesítették
a farsangi hetünket.
A sikeres télűzésnek köszönhetően
megérkezett a várva várt tavasz.
Ahogy éled a természet és előbújnak
a virágok, úgy bontakoznak ki az
óvodai programjaink is.
 Interaktív foglalkozásokat szervez
a gyerekeknek sarkadi Egészségfejlesztési Iroda.
 Április 14-én jön a fényképész.
 A tavaszi Játszóházon a gyermekek
szüleikkel közösen készítenek apró
ajándékokat, ahol ráhangolódunk a
közelgő húsvétra.
 Meghívást kaptunk Térségi Óvo-






dák játékos, ügyességi vetélkedőjére.
Anyák napja alkalmából köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
BonBon Matiné, Párnafelhő című
gyermekprogramra megyünk Sarkadra május 13-án.
Várjuk a leendő kicsiket május 4én, 5-én a nyílt napra és május 1113 között a beiratkozásra.
Az évzáróval egybekötött Ballagási ünnepségünket május 29-én tartjuk, ahol 4 gyermek búcsúzik el az
óvodától.
Erdősné Marik Mónika
intézményvezető

A Magyar Vöröskereszt helyi munkájáról!
Tartozzon közénk!
A tagsági viszony mindenki előtt
nyitva áll, fajra, nemre, vallásos meggyőződésre, nyelvre, politikai nézetre
való tekintet nélkül.
A tagok lehetnek a Magyar Vöröskereszt mozgalomhoz csatlakozó tagok,
tiszteletbeli vagy pártoló tagok.
A tagok jogai:



közreműködhetnek a szervezet
programjának kialakításában, kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhetnek,
 választók és választhatóak,
a területi, megyei, fővárosi vagy országos szervezeteknél választott küldöttként képviselhetik választóikat és
gyakorolhatják jogaikat, igénybe vehetik a Vöröskereszt szolgáltatásait.
Kötelezettségei:
 a Vöröskereszt alapelveinek megfelelő magatartás tanúsítása
 az éves tagdíj befizetése
 tagsági díj a fiataloknak 600 Ft/
év
 nyugdíjasoknak 600 Ft/év
 felnőtteknek 1000Ft/év
Pártoló tag lehet természetes vagy
jogi személy, aki tevékenységével,
anyagi hozzájárulásával segíti és támogatja a szervezet munkáját. A támogatás formája évente 5000 Ft megfizetése, amellyel a szervezet munkáját támogatja.

A tagság megszűnik kilépéssel, elhalálozással, törléssel.
A Magyar Vöröskereszt 190 országot
felölelő nemzetközi humanitárius
közösség tagjaként végzi munkáját.
Alapelvei:
 emberiesség
 pártatlanság
 semlegesség
 függetlenség
 önkéntesség
 egység, egyetemesség – szellemében.
A Magyar Vöröskereszt által vállalt
tevékenységek közül az alábbi feladatok valósulnak meg a településünkön.
Véradásszervezés
A Magyar Vöröskereszt véradásszervezés szakmai programját az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött
Együttműködési Szerződés alapján
végzi.
Szociális tevékenység
Szociális feladatok ellátása alaptevékenységeink közé tartozik. Ez elsősorban a rászoruló emberek segélyezését, szociális programok, akciók
szervezését, illetve szociális-, gyermekvédelmi intézmények működtetését jelenti.
A Magyar Vöröskereszt a Kötegyáni
alapszervezetre is gondolt a Karácsonyi Ünnepek közeledtével.

Tartós élelmiszer és szaloncukor csomaggal támogatták az alapszervezetet.
Ha ön is tag szeretne lenni, jelentkezni:
Kötegyán- Sarkadkeresztúr Községek
Szociális Intézményében
5725 Kötegyán, Kossuth utca 32.
Tel: 06-66 /278-531
Kosztinné Nagy Anikó
A Magyar Vöröskereszt Kötegyán
települési Alapszervezet titkára

Gyerekházat nyitottunk Kötegyánban
Megkezdte működését a Biztos Kezdet Gyerekház egy
EFOP-os pályázatnak köszönhetőn, melyben a 3 év alatti
gyerekeknek és szüleiknek jól képzett szakemberek tartanak foglalkozásokat. A fejlesztés három munkahelyet teremt
és
egy
további
személynek
biztosít
keresetkiegészítést. Az intézmény az óvodának és konyhának helyet adó épületen belül kapna helyet. Az ehhez

szükséges munkálatok (pl. teraszbeépítés) szintén pályázati forrásból valósulnának meg, a pályázat egyébként 2019.
december. 2-án benyújtásra került.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Kötegyáni Körtefák!
Szép kis falunkba érkező látogatók
vagy a hazatérők, az út jobb oldalán,
a Tarjáni legelő felől, már évek óta
láthatják a szépen fejlődő körtefa
sorunkat.
A Községi Önkormányzat telepítette,
nevelte ezeket a csemetéket. A gondoskodásnak hála, többségüknek
sikerült megkapaszkodnia a Gyáni
szikben.
A gondolat, mely nyomán sor került
a kis körtefák ültetésére kettős. Egyrészt, magától értendő, hogy annak a
településnek, amelynek címerében
körtefa látható és melynek pecsétjén
már 800 évvel ezelőtt is ez a jelkép

szerepelt, csak körtefasorral fogadhatja az erre járókat és az itt lakókat.
Másrészt viszont szeretnénk ide is
átmenteni azokat az őshonos körte
fajtákat, amelyek még megtalálhatóak a településünkön. Elképzelésünk
szerint, ezekbe a vadalanyokba oltanánk be a még fellelhető típusokat.
Elsődleges célunk, a helyi génmegőrzés, de szívesen fogadunk felajánlásokat elszármazott Kötegyániaktól,
testvértelepüléseinktől, mind azoktól,
akik kötődnek szeretett községünkhöz. Egy, erre alkalmas táblán megörökítjük a felajánlók nevét, a fajtát
és az oltás idejét.

Keressük azokat a hozzá értőket,
akik elvégeznék a faoltás szép, ugyanakkor tudást igénylő, felelősség
teljes munkáját. Reméljük, ezzel is
hozzá járulunk környezetünk biológiai sokszínűségéhez.
Ezzel kapcsolatos felajánlásokat az
alábbi elérhetőségeket tehetik meg:
Hajdu János, telefon: 06 30 6216435,
vagy hajdujanos92@gmail.com
Kötegyán, 2020. tavasza
Hajdu János
Beregszászi Éva Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Egy beruházás befejeződött, egy pedig elindult
2019 december 18-án felavattuk a megújult piacot,
illetve leraktuk a kerékpárút
alapkövét.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében ugyanis
44,77 millió forintból valósult meg a 223 négyzetméteres, felül fedett, oldalt
nyitott csarnok a piactéren.
Szintén a TOP elemeként
245 millió forint támogatásból 2,4 kilométer hosszú,
2,25 méter széles kerékpárút építésére kerül sor Kötegyán külterületén
egészen
a
sarkadinagyszalontai bicikliútig. Egy rövid
belterületi szakaszon kerékpársáv
kerül kialakításra az út mindkét oldalán, így jelentősen javul a közlekedés

biztonsága.
Az ünnepségen Szegedi Balázs, a
megyei közgyűlés alelnöke a bicikliúttal kapcsolatban kifejtette, hogy
ezzel Kötegyán húszéves álma válik
valóra, a piactér esetében pedig hoz-

zátette: a fejlesztés messze
túlmutat azon, hogy segítik a
helyi termelők piacra jutását.
Hangsúlyozta, Kötegyánba a
TOP részeként 350 millió
forint támogatás érkezik, a
település jó úton jár, jó döntések születnek.
Kónya István, a megyei közgyűlés tanácsnoka kiemelte,
a két beruházás a helyiek
érdeme. A kötegyáni származású tanácsnok hangsúlyozta,
hogy ezen két beruházással a
település bekapcsolódhat a
turizmusba amellett, hogy a közlekedés biztonságát ugyancsak szolgálja.
A piacteret a helyi közösség bástyájának nevezte.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Több közös van ebben a két dátumban mint gondolnánk. Máskor is,de a
jelenlegi helyzetben különösen.
Küzdelem. Összetartás. Összetartozás.
Buzdítás. Bátorság. Kitartás. Szeretet. Hit.
Remény. Akkor és most.
1848-ban sem a pánik lett úrrá, hanem a Bátorság és a SZERETET!
Fogjunk össze mi is, mint anno drága
Őseink tették, cselekedjünk, vigyázzunk egymásra! Ők is hittek egy jobb
élet reményében, küzdöttek!

Mi is tegyük ezt!
Támogassuk a betegeket, az
orvosokat, ápolónőket, takarítókat, Egymást!
Vigyázzunk egymásra!
Szeretethimnusz
“Most még megmarad a hit, a
remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb
a szeretet.”
Kötegyán Község
Önkormányzata

V. N a gy ze r i n d i Ha g y o m á n y o s D i s zn ó t o r
Testvértelepülésünkön,
Nagyzerinden 2020.02.22-én megrendezésre került az V. Nagyzerindi
Hagyományos Disznótor.
A 24 főből álló kötegyáni csapat házi
süteményekkel, házi pálinkával, házi
szalonnával és kolbásszal vendégelte
meg a rendezvényen résztvevőket.
A nap zárásaként kolbászkészítésből
a zsűri a III. helyezést ítélte meg
nekünk.
A nyereménytárgyakat (tepsi, konyharuhák, 10 darabos edénykészlet) a
Kötegyáni Idősek Otthonának ajándékoztuk. Használják egészséggel!
Kötegyán Község Önkormányzata

A „Hajduné Beregszászi Éva”
Kötegyánért Alapítvány
2020-as évben is 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.

Egyesületi Hírek
Az elmúlt időszakban a Baráti Ház adott otthont a Békés
Megyei Népművészeti Egyesület pályázati programjának
köszönhetően egy fazekas körnek. A résztvevők Hugyecz László mester irányításával alkottak a ház falai
között, s vitték településünk jó hírét. A Falu karácsonyfájára is itt készültek a cserép díszek.
A tervezett tavaszi tűzzománc és fazekas alkalmak, szokásos táboraink és rendezvényeink a veszélyhelyzet elmúlását követően kerülnek megrendezésre. Szeretnénk
minél több lehetőséget biztosítani kicsiknek és nagyoknak a kulturális és a közösségi alkalmak szervezésével.
Kérjük, ha tehetik, adójuk 1%-nak felajánlásával segítsék az immár 23 éves egyesület munkáját!
Adószámunk: 18378722-1-04
Köszönjük a felajánlásokat!
Pallag Mária
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Kötegyán Község Önkormányzatának pályázati hírei
Kötegyán Község Önkormányzata
az eltelt néhány évben minden lehetőséget próbált megragadni a településünk fejlesztése érdekében, kisebbnagyobb sikerekkel. A 2019-es évben
pályáztunk útfelújításra, ravatalozó
felújításra, melyekre sajnos nem kaptunk támogatást, és gyerekház építésére, amely még elbírálás alatt áll.
Folytatódik az eddig elnyert támogatások megvalósítása is és a 2020-as
év kiírásaira is készülünk már.

Elnyert pályázatok, melyek megvalósulása folyamatban van:
1. Helyi termelők, helyi termékek
piacra jutásának támogatása (TOP1.1.3-15-BS1-2016-00032)
A fedett piaccsarnok épülete elkészült, az asztalok és biciklitárolók is
hamarosan elhelyezése kerülnek

2. Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán Községben (TOP-3.1.1
-16-BS1-2017-00012)
Az építési munkálatok folyamatosan
zajlanak, melyek nagy része a közúti
forgalom korlátozásával jár. Arra
kérünk mindenkit, hogy a munkaterület közelében fokozott óvatossággal

közlekedjen, a megértésüket és a türelmüket köszönjük!
3. Mezítlábas pihenő- és ökopark
kialakítása Kötegyánban (TOP1.2.1-15-BS1-2018-00035)
Az Öko-parkban kialakításra került a
mezítlábas ösvény, elkészültek a pihenőhelyek és felújításra került a
kilátó. A pályázat keretében egy tanösvény fog még elkészülni.

4. Kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház (EFOP-1.4.3-16-2017-00173
és EFOP-2.1.2-16)
Ez a pályázat 2 kiírásból tevődik öszsze, 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 lesz.
5. Járási startmunka mintaprogram (Közfoglalkoztatás 2020-2021)
Kötegyán Község Önkormányzata az
idei évben is folytatja a közfoglalkoztatási programokat. Az előző évekhez
hasonlóan 4 programelemet valósítunk meg összesen 45 fővel, melyek
az alábbiak:

 Mezőgazdasági program (13 fő):
5,5 ha állami és 4,5 ha önkormányzati földterületen takarmány
és konyhakerti zöldség termesztés.
Sertéstenyészés, melyet vágóhídra
nevelünk, tyúktartás tojás termelés
céljából. Az idei program gyümölcsfák ültetésével és levendula
termesztéssel bővül.
 Szociális program (13 fő): Az önkormányzat fenntartásában álló
utcák kátyúzása, a közterületek
kaszálása.
 Helyi sajátosságra épülő program
(6 fő): A mezőgazdasági programban termelt cirokból seprűkészítés,
a zöldségekből vegyes savanyúság
készítés és a közfoglalkoztatásban
használt épületek karbantartása.
 Hagyományos program (13 fő):
Az önkormányzat fenntartásában
álló intézmények működésének,
karbantartásának elősegítése.
A 2020-as évben is lehet pályázni
a Magyar Falu Program keretében
belterületi útfelújításra, orvosi eszközök beszerzésére, közösségi terek
kialakítására, ravatalozó felújításra.
Ezeknek a pályázatoknak a kiírása
folyamatosan történik, melyekre
megkezdtük a szükséges dokumentumok beszerzését.
Noveczki János
építésügyi ügyintéző

Immunerő a természetből
A 2020-as tavasz sajnos elég vészjósló eseménnyel köszöntött be, hazánkba is eljutott a koronavírus. A
sok jótanács mellett fontos, hogy
fogyasszunk természetes immunstimulánsokat.

Merítsünk minél többször a természet tárházából. Bélrendszer erősítő a
sózatlan napraforgómag, a sózatlan
mogyoró, a dióbél és a csíráztatott
gabonafélék, ezeket fogyasszuk
rendszeresen.

Az immunrendszer állapotát alapvetően a táplálkozás határozza meg. Az
immunrendszer stabilizálásával hozzájárulhatunk az évszakváltással járó
megbetegedések elkerüléséhez. Egyre többen ismerik fel a gyógynövényekben lévő számos pozitív hatást,
melyek a lehető legelőnyösebb védelmet nyújthatják a szervezet számára. Modern tudományos módszerekkel az esetek többségében pontosan meg tudják határozni a gyógynövények hatóanyagait. Mindezeken túl
a gyógynövényben jelenlévő hatóanyagok egymást erősítő hatásmechanizmusának folyamata máig sem
tisztázott. Azt tudjuk csak, hogy ezek
a növények az emberi szervezet számára komplex, adaptogén hatást képesek kifejteni. Ezt a hatást olyan
adaptogén vegyületek fejtik ki, me-

A fokhagyma természetes antibiotikum, főleg a szájüreg, a garat és a
gége területén a legkifejezettebb a
hatása.

lyek minden sejtre hatnak és egyensúlyba hozzák azokat, akkor is ha
alul-, vagy túlműködik. A mai világunkban, amikor már arc- és méhátültetést is végeznek, a tudomány még
nem tudott mesterségesen ilyen vegyületet létrehozni. 300 gyógynövényből csak egynek van ilyen hatása. Az adaptogén növények harmonizálják egyes belső elválasztású mirigyek, valamint az immunrendszer
működését, kiegyensúlyozzák az
energiaszintet. Ilyen gyógynövények
a pecsétviasz- és hernyógomba, a
ginseng stb. Legendák keringenek
arról, hogy régi idők orvosai milyen
„csodákat” tettek gyógynövények
felhasználásával.

A megelőzésben egyedülálló szerepet tölt be a bíbor kasvirág, melyet
az Egyesült Államok középső részén
élő indián törzsek évszázadok óta
használnak. Alkalmazzuk, ha kapar,
vagy ég a torok, hőemelkedésünk
van és elesettek vagyunk.
Ne feledkezzünk meg a jó öreg kamilláról sem, mely 4000év óta gyógyítja az emberiséget. Pektinszerű
nyálkaanyag tartalma jó hatással van
a nyálkahártyákra, kumarin és keserűanyag tartalma csillapítja a lázat.
Dr.Halasiné Dr.Kirizs Ildikó
Kristály Gyógyszertár
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Megújulnak a padok
településünkön
Kevés ülőalkalmatosság lévén 11 darab, új
deszkával ellátott, régen közterületen használt
betonpad került kihelyezésre a községi temetőben.
Ezentúl valamennyi buszmegállóban - állagmegóvás érdekében- a padok folyamatos lefestésére kerül sor.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Kifestettük az
idősek otthonát
Egy régóta várt fejlesztés valósult meg azzal,
hogy festésre került sor az idősek otthona épületében, valamint lemázolták az intézmény nyílászáróit is. Ezzel mind az ott lakók, mind az
ott dolgozók régi álma vált valóra.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Részben felújult
az Öko-park
Haladnak a munkálatok az öko-parknál is. A
település ugyanis 11 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében. Felújításra került a kilátó és kialakításra került egy mezítlábas ösvény, amely különböző méretű és anyagú textúrákat tartalmaz,
valamint padokat, fedett kiülőket helyeztettünk
ki. Hamarosan elkészül az a tanösvény is,
amely a Sarkadi járás, illetve a bihari táj történetét, állat- és növényvilágát mutatja be információs tábla segítségével.

K o ro n a v í r u s C O V I D - 1 9 t u d n i v a l ó k
Ez egy példátlan globális háború,
amelyben az egész emberiség ugyanazzal az ellenséggel néz szembe: az
új koronavírussal.
A terjedés módja: az emberrőlemberre történő terjedés jellemzően
cseppfertőzéssel
és
a
fertőzött ,váladékokkal történő direkt vagy
indirekt kontaktussal történik.
Lappangási idő: a jelenlegi adatok
szerint általában 5-6 nap (2-14 nap).
A fertőzőképesség tartama: Az eddigi
adatok alapján a fertőzőképesség a
tünetek meglétekor a legnagyobb, de
jelenlegi ismereteink szerint fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a
tünetek súlyosságával arányos a fertőzőképesség.
Jelenlegi ismeretink szerint az új koronavírussal történő fertőződés esetén
a légúti mintákból a tünetek megjelenését megelőző 1-2 napban már kimutatható a vírus. Közepes súlyosságú megbetegedés esetében 7-12 napig, súlyos megbetegedés esetén akár
2 hétig is kimutatható a vírus a légúti

mintákban, a fertőzőképesség feltehetően ugyanebben az időszakban áll
fenn.
Az új koronavírussal történő fertőződés esetén a legtöbb emberben kialakul a megbetegedés.
Ritkák az olyan esetek, ahol tünetmentesen zajlik le a fertőzés
(becsülten 1-3%) és a fontosabb tünetek
és
kockázati
csoportok:
- jellemzően lázzal (a betegek 88%ánál),
- száraz köhögéssel (68%),
- fáradékonysággal (38%) jár.
Előfordul:
- produktív köhögés (33%),
- nehézlégzés (19%),
- torokfájás (14%),
- fejfájás (14%),
- izom- vagy ízületi fájdalom (15%),
- hidegrázás (11%).
Ritkább tünet a hányás (5%), hasmenés (4%).
A betegség leggyakrabban (kb. 80%ban) enyhe vagy közepesen súlyos
formában zajlik, ekkor a klinikai kép
az enyhe légúti fertőzéstől a nem sú-

lyos tüdőgyulladásig terjedhet. A
megbetegedések 14%-a súlyos lefolyású. A betegek 6%-ánál alakulhat ki
kritikus állapot, amikor légzési elégtelenség, szeptikus sokk, többszervi
elégtelenség jelentkezik.
Kockázati csoportok: A betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél
idősebbeket és a krónikus alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus légúti megbetegedés, malignus
megbetegedés) szenvedőket érinti.
Kérem azok, akik külföldön dolgoznak, feltétlenül jelentkezzenek a további teendők érdekében.
Továbbá megköszönném a település
lakóinak hogy többnyire elektronikus
úton kérik a receptek felírását, a tömeges fertőzés kialakulásának esélye
így jelentősen csökken.
Jelenleg településünkön koronavírus
megbetegedés nincs!
Kötegyán, 2020.03.26
Tisztelettel. Dr. Deák Ferenc
Háziorvos

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Megújult a
községi közétkeztetés
Immár háromféle menüből választhatnak azok,
akik a helyi konyhától rendelik az ebédjüket.
Az „A” menü reform, könnyű ételeket tartalmaz (550/790 ft),
a „B” menüben a hagyományos magyar konyha
ízei köszönnek vissza (790ft),
a „C” menü pedig az aznapi levest, rántott szeletet és a hozzáillő köretet tartalmazza (790 ft).
Érdeklődni Ungváriné Hajdu Erzsébetnél a
66-278-329 telefonszámon.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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K e d v e s Te s t v é re i m !
Az alábbiakban tájékoztatnám gyülekezetünk tagjait,
fenntartóit, pártolóit:
 Gyülekezeti alkalmaink (istentiszteletek az Idősek
Otthonában, a templomban, a gyülekezeti teremben)
határozatlan ideig szünetelnek a fertőzésveszély, és a
kontaktusszám minimalizálása érdekében.
 Igeszolgálattal a kazuáliák mennek (temetések, rendszerint szűk családi körben). Ha egyházi szolgálatra
tart igényt, kérem telefonon: 06 20 222 3934- es számon hívjon, így egyeztetjük a részleteket.
 Napi áhítatokat tartunk, a helyzetre tekintettel, weben.
Elérhető a Facebookon. Ha olvasni szeretné, megosztaná szeretteivel, akkor kérem, hogy írjon Torzsa Ibolya gondnokunknak, illetve Pallag Mária presbiterünknek, felveszik a gyülekezeti csoportba. Nem a
lájkvadászat miatt hoztuk létre a lehetőséget, hanem
KÖZÖSSÉGI LEHETŐSÉGKÉNT, GYÜLEKEZETI
ÖSSZETARTÁSRA.
 Vasárnaponként szívesen állok magam is, a presbiterek is rendelkezésre, telefonon, videochaten.
 Közösségi rendezvényeink, alkalmaink, szintén szünetelnek. Koncertjeink, családi napjaink, hálavacsoránk
később, mikor már lehet, kerülnek megrendezésre.
Aktuális:
 Mivel szolgálatok szüneteltetése miatt perselypénz
nincs, így, kérem a testvéreket, adományaikat banki
átutalással juttassák el gyülekezetünkhöz. Unicredit
Bank: 10918001-00000021-01020011. A közleménybe írják be, mire adományoznak, például: vasárnapi persely, egyházfenntartás, Isten dicsőségére, stb.
 Lehetőségeink, azzal, hogy a személyes kontaktusokat
minimalizálni kell, meglehetősen leszűkülnek, de egy
olyan út nyílik meg, melyet bátran használhatunk:
IMÁDKOZZUNK! Sokat! Szeretteinkért, barátainkért,
településünkért, népünkért, hazánkért, e bajba jutott
világért…

I. évfol yam , 1. s z ám

S z e re t e t t t e s t v é re i m , k e d v e s g y ü l e k e z e t !
Lekció: Mt 28:1-20
Textus: Mt 28:5a, 10a, 20b
Egy nagyon különös és szomorú Húsvétra készülünk. Helyzet van. Előre
láthatóan nem lesznek közösségi alkalmaink, se istentiszteletek, sem pedig
úrvacsorai alkalmak. Szüneteltetjük a
személyes találkozásainkat, a kézfogásainkat, az öleléseinket. Aggodalommal nézünk magunk elé, próbálkozunk
valahogy kibújni a személyes felelősség alól, hogy valami kapcsolatot
fenntartsunk a szeretteinkkel, azokkal
a családtagjainkkal, akik fontosak
nekünk, azokkal, akik igaz barátaink,
azokkal, akik lélek szerinti testvéreink.
Sajnos, nem tehetjük meggondolatlanul…
Sok esztendő óta nem tapasztalhattunk
ilyen dolgokat! Világjárvány van.
Olyan betegség terjed, melyet nem
kért- akart- vágyott- hívott senki, ráadásul olyan ütemben, hogy mindenhova elér. Európa valóban egységes
lett, hisz nem a kohéziós alapok, az

I. „Ti ne féljetek”
Vasárnap reggel, a feltámadás dicsőséges reggelén, a valaha volt legszomorúbb napok után, melyeken meggyalázták, kigúnyolták, megkínozták, s
gyötrelmes módon megfeszítették
Jézus Krisztust, a testet öltött Igét,
amikor meghalt a szeretet, egy villámtekintetű, ragyogó fehér ruhás angyal
így szólt: ne féljetek.
Ne féljetek az isteni üzenettől, ne féljetek tőlem, ne féljetek attól, hogy
minden megváltozott, ne féljetek elhinni: nincs itt a megfeszített Jézus,
akit kerestek, feltámadt!
Mert vajon miért is lenne félnivaló-

uniós pályázatok, vagy a közös gyökerű kultúra, hanem a félelem és az egymásért aggódás és tenni akarás tartja
össze.
Nem járunk iskolába, ügyeket intézni,
látogatóba, moziba, étterembe. Postára
és orvoshoz is csak módjával, aggódva. Gyógyszertárba, boltba is nagynagy türelemmel…
Jaj, mennyire nem akartuk ezt! És jön
az ünnep! Közeledik a Húsvét! A
megváltásunk ünnepe, az úrasztala…
Felnőtt életem nagyon szép pillanatai,
ahogy a gyermekeim az ünnepre készülődnek: rendrakás maguk körül és
magukban, az elcsendesedés, a másik
rásegítése a helyes és hasznos időbeosztásra, az édesanyjuknak való rendíthetetlen segíteni vágyás a konyhában. Akkor, ahogy a templomban vannak velünk együtt, az valami felemelő!
Biztos így vannak ezzel többen is a
gyülekezet tagjai közül, és valószínű,
hogy előre kesergünk egy kicsit amiatt, hogy a közösségi ünneplés, ami

egyébként az egyházias létünk alapja
és értelme, szüneteltetik…
Sokunknak szülei miatt is kell aggódniuk. Szerencsések vagyunk, hiszen
élnek még apáink, anyáink, akiket
akkor látunk, amikor jól esik. Segíthetjük őket oly módokon, melyeken
mindig is, ölelhetjük édesanyánkat,
csókolhatjuk, ahogy csak mi tudjuk,
apánkat is tudjuk átölelni, kicsit odabújni. Elköszönve, csupán annyit
szoktunk mondani: vigyázzatok magatokra, Isten áldjon titeket, majd jövünk!
Ezen az ünnepen, 2020 húsvétján, nem
jövünk. Nem ölelünk, nem csókolunk,
nem segítünk. Nem mondjuk vasárnap
reggel: Krisztus feltámadott- Valóban
feltámadott.
Ebben a helyzetben szólít meg az Ige:
„Ti ne féljetek!”, „Ne féljetek…”,
„Íme, én veletek vagyok…”.
E három üzenet köré fűzöm ünnepi
gondolataimat.

juk? Ők, a két asszony, a két Mária,
mindent megtettek Krisztusért, úgy
szerették, ahogy más nem, mégis félelemmel vannak ott. Ők az angyaltól
féltek. A küldöttől…

retteinket. Isten Országában, ahol
nincs fájdalom, ahol béke van, ahol
Isten minden mindenekben. Nincsenek
lezárva a határai, Isten határtalan szeretete és békessége, ereje megjelenik a
mi világunkban is. Itt, Kötegyánban is.
Ritkán látunk félelmetes, vakító fehér
ruhás angyalokat, annál sűrűbben azokat, akiket Isten mellénk rendelt. Nem
angyalok ők, de küldöttek. Nincsen
szárnyuk, nem jó tündérek, nem tesznek csodát, csupán üzenetet hordoznak: ne féljetek, minden rendben lesz,
Isten szeret minket! Ezek a szeretteink
levest főznek, megölelnek, megcsókolnak, ágyat vetnek. Velük üzen az
Úr: én megsegítelek!

Amikor Isten üzenetet küld ebbe a
világba, rendszerint megdöbben az
ember. Megijed, fél, hisz annyira oda
nem illő, ahogy és ami történik. E
pillanatban döbben rá, hogy bizony
van egy olyan világ, a miénken túl,
amely élő- népes- felfoghatatlan emberi ésszel- hatással van reánk. E világ
túl van az emberi tapasztaláson, érzékelésen. Álomvilág, vajon? Sokszor
álmodunk róla, néha ébren is. Hiszen
ebben a világban tudjuk elhunyt sze-

2020.03.30.
Tyukodi László lelkipásztor

Ve r s h ú s v é t r a
Füle Lajos – Feltámadott!
Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!

Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!

Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!

Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!

Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!

Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!

II. „Ne féljetek: menjetek el…”
Az élő Jézus Krisztus, aki győzedelmes a halálon és síron is, szól így a két
Máriához. Ne féljetek tőlem! Immár
másodszor szólal meg az Isten Országának üzenete az Ige ezen részében.
Másodszor hallják az asszonyok, hogy
ne féljetek. Nyomatékosít az Úr, valóban a szívükre helyezi a legfontosabbat: nincs félnivalójuk Krisztus közelében!
Bennünket, mai követőket, rengetegszer ér félelmet keltő dolog, még
Krisztust követve is. Elég, ha az utób-

III. „Íme, én veletek vagyok…”
Az idei húsvétra készülve, jó ha tudjuk, bármennyire is egyedül érezzük
magunkat, és bármekkora félsz is van
bennünk, Krisztusra bizton számíthatunk! Nem hagy a félelmeinkkel, nem
hagy egyedül. Ígéri magát, személyes
jelenlétét. Az apostolok kiküldésénél
éppúgy, mint a mi történetünkben,
meglátszik az isteni akarat, amelyet
úgy ismerhetünk: missziói parancs.
Praktikusan úgy is megértheted, hogy
Istennél értékes vagy, az alap, de,
hogy hasznos is légy, hogy te is követe, küldötte kell, hogy legyél.

bi napokra gondolunk. Betegség, fertőzésveszély, karantén, sorok a
„teszkóban”, digitális tanrend, szükséghelyzet, távmunka, lakhelyelhagyási tilalom, üres fertőtlenítőszeres polcok. Nem beszélve arról az egészen új
helyzetről, amikor a gyerekek otthon
kell, hogy legyenek, velük kell, hogy
legyünk, napokig, hetekig…
Mindezt félelemmel, megijedve éljük
át. És még élő Jézusunk is van! Akkor
mit tehetünk? Amit maga Krisztus
mond: menjetek el, adjátok hírül
atyámfiainak… Tehát, maradni nem
elég, még őmellette sem! Egy helyben
séget a társainkkal, s minderre az Ő
áldását. Most nehézkes a fertőzésveszély miatt, ám erre való a krisztusi
lelemény: lépj ki a komfortzónádból,
segíts máshogy, örülj, hogy veled van!
Imádkozz! Magadért, mindenkiért, aki
fontos neked, akinek fontos vagy te is.
Ha gyermek vagy: imádkozz Istenhez,
adj hálát a szüleidért, akik igyekeznek
minden terhedet elhordozni, neked a
félelemnélküli életet megteremteni.
Akik szeretnek téged, mindennél jobban szeretnek téged. Nem vagy egyedül…

2020 tavaszán, a Feltámadás ünnepéhez közel, nagyböjtben sem jelent
mást Krisztus parancsa, mint aktivitást
Isten útján. Közösen, együtt egymással
és Ővele!

Ha fiatal vagy: imádkozz Istenhez, adj
hálát azért a türelemért, amellyel megajándékoz téged és a körülötted lévőket, hogy együtt tudjatok lenni még a
„karantén” idején is. Nem vagy egyedül…

Az a tapasztalatom, személyes megélésem, hogy amikor az Úr szintet
akar léptetni velünk, mert mondjuk
ellaposodott az életünk, kevesebb az
örömünk, nehezebb boldognak lenni,
akkor mindig társat ad mellénk, közös-

Ha felnőtt vagy: imádkozz Istenhez,
adj hálát a békességért, amelyet néha
megérzel. Könyörögj türelemért, békességért, magadnak és a körülötted
lévőknek. Örülj, hogy számít, mit és
hogyan teszel! Szüntelen imádkozz,

lenni, mozdulatlanul várni, hogy történjék valami, nem helyes, nem is erre
kéri
az
Úr az asszonyokat, hanem, hogy mozduljanak, és amijük van, a hitbizonyosságukat, a feltámadásról meglévő
tapasztalatukat osszák meg a többi
tanítvánnyal. Azokkal, akik nem mentek vasárnap hajnalban a sírjához, akik
gyászolták őt, az ajtót magukra zárva.
A feladat a miénk is, atyámfiai, amit
Őtőle és Általa kaptunk tovább kellene
adnunk! Hogy is volt a levessel és az
öleléssel? Pontosan úgy!

hogy ne fogyjon el belőled a szeretet!
Megéri. Nem vagy egyedül…
Ha idős vagy: imádkozz Istenhez, könyörögj a felnőttekért, a fiatalokért, a
gyermekekért. Első sorban gyermekeidért, unokáidért, családtagjaidért könyörögj, hiszen ezzel segítheted most
őket! Köszönd meg, hogy szeretnek
téged és aggódnak érted! Nem vagy
egyedül…
Istentől megáldott, szeretetteljes, csendes és nyugodt ünnepet kívánok a magam és a családom nevében!
Én nem látogathatom meg a szüleimet,
most sem. Ám ez a mostani helyzet
annyiban különb az eddigieknél, hogy
most nagyon hiányoznak, nagyon aggódom értük. Isten velem és velük
van, lehet, hogy most ennyi elég is.
„Ti ne féljetek, ne féljetek, ímé én
veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig!”
Ámen
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Lakossági tájékoztató a helyi közellátásról
1. Kötegyáni élelmiszerboltok telefonos rendelés kiszállítás

7.

Elfogadásra került a
költségvetés
Több mint 630 millió forintos bevételi és kiadási főöszszeggel fogadta el a képviselő-testület legutóbb megtartott ülésén az önkormányzat idei költségvetését. Az óvodát és a konyhát magába foglaló intézményre 65 millió
forintot, a közös önkormányzati hivatal működésére pedig 66 millió forintot, a szociális intézményre 135 millió
forintot fordíthatnak ebben az évben.
Fontos cél ez évben is, hogy biztosítsuk a költségvetési
szervek működését, a szociális feladatokat ellássuk és
hogy ebben az évben induló beruházások esetében ne
veszítsük szem elől a gazdasági programban foglaltakat.

Miska Bolt
06-66-278-386
Rendelés felvétel: életkortól függetlenül bárkinek, 12:00 óráig
Rendelés kiszállítása: 13:00 és 14:00 között 2.000 Ft összeghatártól, a kiszállítás ingyenes
Nagyi Nagy Boltja
06-66-278-517
Rendelés felvétel: életkortól függetlenül bárkinek, 12:00 óráig
Rendelés kiszállítása: 12:00 és 14:00 között 2.000 Ft összeghatártól, a kiszállítás ingyenes
Magdi Bolt
06-66-278-255
Rendelés felvétel: életkortól függetlenül bárkinek, 12:00 óráig
Rendelés kiszállítása: 12:00 és 14:00 között 2.000 Ft összeghatártól, a kiszállítás ingyenes

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

2. Egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítása
65 év felettieknek (szociális étkeztetés):
„A” menü
550 Ft
„B” menü
790 Ft
„C” menü
790 Ft
Külsős étkezés:
„A” menü
790 Ft
„B” menü
790 Ft
„C” menü
790 Ft
A kiszállítás ingyenes.
Az étlap megtekinthető a facebook-on (https://www.facebook.com/people/Kötegyán-Község), valamint a helyi élelmiszerboltokban.
Étkeztetés heti menü igénylés: Napközi Konyha Kötegyán: 06-66-278-329

3. Gyógyszerellátás:
Amennyiben 65. év feletti, valamint krónikus betegségben szenvedő személy nem tudja kiváltani a gyógyszerét, kérem
jelezze az alábbi telefonszámon: 06-66-278-531, a Kötegyáni Idősek Otthonában.

A Kötegyáni Asszonykórus
téli programja
A tavalyi évet karácsony ünneplésével zártuk. A
kötegyáni „mindenki fájánál” karácsonyi énekeket adtunk elő.
A januárunk elég lazára sikerült, volt egy kis pihenés és
készültünk a farsangra. Jó kis műsort sikerült találni.
Első előadásunkat az Idősek Otthonába adtuk elő, amit
meglepetésnek szántunk. Nagyon jól sikerült, örültek az
idősek és a fellépés után közös énekléssel zártuk a délutánt. Tiszteletünket tettük a március 15-ei koszorúzásnál
is.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Megújult a Kötegyáni Futballklub
2020. január elsejétől a futballklub
élére elnöknek Ujj Lászlót, alelnöknek Szűcs Zoltánt, titkárnak Gyarmati Orsolyát választották.
Az idei évben megrendezett első
mérkőzés győzelemmel zárult Zsa-

dány település focicsapata ellen.
A jövőben is bízunk a pozitív eredményekben.
Látogassanak el mérkőzéseinkre,
minden kedves szurkolót szeretettel
várunk!

Mike István emléktorna
2020. február. 29-én megrendezésre került az
I. Mike István Emléktorna, melynek eredménye:
1. Sarkadi Pitbullok
4. Szemfényvesztők
2. Kötegyáni Ifjak
5. Kötegyáni ÖTE
3. Sörivók
Gólkirály: Csíkos Mihály (Kötegyáni Ifjak) 16 gól.
Legjobb kapus: Farkas Lénárd
Köszönet a szervezésért
Csiki Istvánnak, Hadi Imrének és Hajdu Lászlónak!

Köszönjük mindenkinek a támogatását!
Gyarmati Orsolya
titkár

90. születésnapot
ünnepeltünk
A szociális intézményben ünnepelte Dr. Deák Ferencné
90. születésnapját szerettei körében.
Ezúton is kívánunk neki nagyon sok boldog születésnapot
erőben és egészségben!
Kötegyán Község Önkormányzata

Folytatjuk a farsangot Biharugrán. Április elején szeretnénk újra, mint minden évben egy tavaszköszöntő délutánt eltölteni a társ klubokkal, amelyet szokás szerint
fellépések tarkítanának.

Készülünk a Csanádapácai Dalos Találkozóra, ahova a
kedvenc dalainkat visszük el, melyeket Kiss Ferenc tanított be. És várjuk a további fellépéseket.
Ezúton kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepeket és jó egészséget minden kedves olvasónak!
A Kötegyáni Asszonykórus és vezetőjük Nagy Józsefné,
valamint citerásunk Kiss Ferenc

Köt e g yáni Króni k a

Megérkeztek az asztalok
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 2019.
december 15-ére ígért asztalok, kerékpártárolók
2020. március 16-án megérkeztek településünkre, a megfelelő előkészületek után kihelyezésre
is kerültek a piactérre.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Kedves Kötegyáni Lakosok!
Minden szerdán mozgó büfé a Piac téren!

I. évfol yam , 1. s z ám

Készítsünk hímes tojást!
Ha idén nem is a locsolóknak, de lakásunk díszéül, s e szép magyar hagyomány őrzésére.
A hímes tojás tavaszi-, húsvéti ősi
kultikus szimbólum számos nép hitvilágában. Az élet hordozója, amely
magában rejti a múltat és jövőt. Az
újjászületés, feltámadás, azonban
elsősorban a termékenység jelképe.
A magyar hímes tojás díszítésének
jelképrendszere van. Az ősi kultikus
jelek a régi magyar élet és hitvilág
minden fontos mozzanatát tükrözik.
A rajzokban felismerhető a pásztorkodás, lovas élet, természet, örök élet,
termékenységvarázslás, bajelhárítás
és a világmindenség ábrázolása.
Két technikát szeretnénk ajánlani:
1. Berzselés - ma batikolásként is
emlegetik

A tojásokra bevizezett petrezselyemlevelet simítunk.
Szorosan bekötjük egy gézbe – vagy

 lángos,

 kolbász,
6:00-órától várja régi és
új vendégeit a Csocsi Büfé
változatlan íz világgal a
megújult Piac téren.

Tisztelt Kötegyáni lakosok!
Márciustól minden héten szerdán és pénteken
friss zöldség - gyümölcs a Piac téren!
7:00-től 12:00-ig.

először. Aztán már csak a fantáziánkra és kézügyességre van bízva a dolog.
Ha kész a viaszolás, beletesszük a
tojást a festőlébe. A kívánt szín elérése után a viaszt el kell távolítani. Ezt
legegyszerűbben valami puha papírral
lehet megoldani. A kész tojást óvatosan a láng fölé tatjuk, amíg a viasz
megolvad, így könnyen le lehet törölni.
Forrás: agroinform.hu

Házi fehér kenyér

 hamburger,
 hot-dog,

harisnyába is tehetjük az egyszerűség
kedvéért – majd festékfürdőbe állítjuk
őket. Ha a természetes alapanyagok
hívei vagyunk, akkor hagymahéjjal
színezett festőlében is megfesthetjük
a tojásokat.
A kész tojásokon, a kicsomagolás
után ott marad világosabb színben a
levél nyoma.
2. Írott tojások - vagy más néven viaszolt tojások
Kellékek: kb. 5 cm vastag gyertya,
festőlevek, papírtörlő, íróka, amelynek házilagos elkészítése egyszerű.
Egy kifogyott reklám golyóstoll is
megteszi írókának, - természetesen
régen lúdtollat, vagy faragott pálcikát
használtak. A tollbetétből a fém hegyet kivéve a csöves vége felől gombostűvel benyúlva a kicsi golyót a
hegyből ki kell lökni. Az így kapott
csövecskét egy behasított, kb. 10 cm
hosszú, ceruzavastagságú botba belekötjük vékony dróttal, és már kész is
az íróka. De kis faág, gombostű és
fonal segítségével is készíthetünk.
A gyertya lángjába tartjuk az íróka
hegyét, és átmelegítjük. Picit belenyomjuk a viaszba, és már írhatunk
is. Általában a két hosszanti és az
"egyenlítői" főköröket rajzoljuk meg

80 perc / előkészület: 30 perc
sütés: 50 perc
hozzávalók / 4 adag
 50 dkg finomliszt (BL55)
 16 g friss élesztő
 3 dl víz (langyos víz)
 5 csipet cukor (1 kk)
 1 kávéskanál só
 1.5 ek napraforgó olaj
elkészítés

teszünk, és a kis kenyértésztát
beletesszük. Újból kelesztjük
úgy 40 percet. Ezután késsel
bevagdossuk, vízzel lespricceljük a kenyeret, a tál oldalát és a
tál tetejének az alsó felét is. Rátesszük a tetejét.
5. 180 fokra előmelegített
sütőbe betesszük sülni. 30 percig sütjük fedő alatt, majd kivesszük, újból lespricceljük
vízzel, és ezután a sütőbe viszszatéve készre sütjük.

1. Az élesztőt 1 dl langyos,
cukros vízben felfuttatjuk. Fél
órát hagyjuk állni.
2. A lisztet kelesztőtálba szitáljuk,
összekeverjük a sóval, majd hozzáadjuk a megkelt kovászt. A többi
langyos vízzel jól kidagasztjuk. Utolján az olajjal dagasztjuk készre. Kb.
10 perc alatt szép sima lesz.

3. A keverőtál tetejét rátesszük, és
meleg helyen 1 órán át kelesztjük. A
megkelt tésztát enyhén lisztezett
deszkán újból átgyúrjuk, kenyér formát formázunk.
4. Egy jénai tál aljába sütőpapírt

 sütési hőfok: 180°C
 sütési mód: alul-felül sütés
 tepsi mérete: 27×20 cm
elkészítettem: 10 alkalommal
forrás: https://www.nosalty.hu/recept/
hazi-feher-kenyer

Elmarad a lomtalanítás Kötegyánban!
A koronavírus járvány miatt a

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfél-

LOMTALANÍTÁS és GYÜJTŐPONTOS

szolgálataink 2020.03.17-től, a hulladékudvarok

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

2020.03.23-tól határozatlan ideig zárva tartanak.

2020. április 15-től SZÜNETEL!

Telefonon és e-mailen ügyfélszolgálatunk to-
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hulladék közszolgáltatást, a házhoz menő szelektív és házhoz menő zöldhulladék gyűjtést társaságunk továbbra is biztosítja.
A járvány terjedésének megelőzése érdekében kérjük, az edények kirakása előtt,
illetve követően minden esetben
VÉGEZZENEK FERTŐTLENÍTÉST
az edényeken és tároló helyiségekben!

vábbra is elérhető!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Köszönjük megértésüket!
A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.
Békéscsaba, 2020. március 30.
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

