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Igyekeztem úgy alakítani a mindennapjaimat, hogy napi helyzetjelentést
tudjak nyújtani Önöknek arról, ami
Kötegyánt érinti és érintheti, ugyanakkor az elejétől kezdve azt akartam, hogy tudják: a kommunikáció
köztünk nem csak egyirányú lehet,
sőt. Bátorítottam és most is bátorítok
mindenkit, hogy kérdezzen, szóljon,
jelezzen.
Köszönöm, hogy éltek és élnek ezzel
a lehetőséggel, mert fontos tudnom,
hogy mi foglalkoztatja most Önöket
legjobban, milyen új problémák
adódnak, mi az, amiben segíteni tudok.
Köszönet a település lakóinak helytállásukért
Köszönöm Önöknek, hogy a
„békeidők” összefogása és összetartása nemcsak hogy nem szűnt meg,
de fokozódott a járvány kitörése óta.
Köszönöm Kötegyán minden lakójának, hogy a korlátozó intézkedéseket
megértően és együttműködően fogadta, s, hogy a kezdetektől közös
volt az a cél és irány: mindannyiunk
biztonsága, aminek érdekében együtt
tudtunk tenni. Köszönöm, hogy tekintettel vannak embertársaikra,
szomszédaikra, és mindent megtesznek azért, hogy a járvány esetleges
továbbterjedését megakadályozzuk,
illetve esélyt se adjunk a fertőzésnek,
hogy vigyáznak egymásra és vigyáznak magukra!

Kötegyán Község Önkormányzata a Magyar falu
program keretében 2 831 936 Ft értékben sikeresen
pályázott orvosi eszköz beszerzésre. A pályázat tartalmazza mindazon eszközök listáját, melyet háziorvosunk Dr. Deák Ferenc, védőnőnk Ócsainé Kiss Hajnalka, valamint fogorvosunk Dr. Kocsondi Erika állított össze munkájuk segítése céljából.
Kötegyán Község Önkormányzata

diákok szüleire hárult nagyobb feladat, de szerencsére beigazolódott,
hogy az erős kapcsolatok, a jó közösség a veszélyben is megtartanakfenntartanak minket.

2020 márciusában a koronavírusjárvány terjedésével feje tetejére állt
a jól ismert világunk. Mindannyian
arra kényszerültünk, hogy alkalmazkodjunk az új körülményekhez, és
helytálljunk az új kihívások közepette. A veszélyhelyzet kihirdetésétől
számomra minden döntésemnél a
legfontosabb szempont az volt, hogy
biztonságban tudjam Önöket. Hiszek
az őszinte kommunikációban, és
hiszem azt, hogy ennek jelentősége a
koronavírus idején csak nőtt.

Az egészségügyi dolgozók, a rendőrök, a polgárőrök, az önkéntes tűzoltók, továbbá a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkatársaibeleértve minden intézményi dolgozót is- a frontvonalban dolgoznak
Önökért, annak érdekében, hogy a
járvány lehetőség szerint elkerülje
Kötegyánt. Köszönöm nekik hivatástudattal végzett, magasszintű szakmai
munkájukat!
Köszönöm
az üzletekben teljesítő hősök munkáját is, hogy ebben a felfokozott helyzetben is nyugodtak és türelmesek
tudnak maradni.
Az önzetlenség és az összefogás ereje
„Fáradozásunk legnagyobb jutalma
nem az, amit kapunk érte, hanem
amivé válunk általa.” – John Ruskin
szavaival hálás vagyok a kötegyáni

A kötegyáni diákok és szüleik csillagos ötösre vizsgáztak.
Az összefogás ereje

önkéntesek munkájáért! Mindenki
megtalálta, hogy lehetőségeihez és
képességeihez mérten kinek tud segíteni. Vannak, akik önzetlenül segítik
a településen élő idős embereket
abban, hogy ne kelljen elhagyniuk
otthonaikat. Vannak, akik maszkokat
varrnak, és vannak, akik anyagot
ajánlanak fel hozzá, vagy annak szállításában segítenek. Nagyon büszke
vagyok, hogy önkénteseink segítségével minden kötegyáni család postaládájába el tudtunk juttatni legalább egy ingyenes maszk-csomagot.
A „békeidőkben” is mindig örömmel
töltött el, hogy településünkön élő,
erős és megtartó közösségek vannak
jelen.
Nagyon hálás vagyok a sok felajánlott segítő munkáért, egymást támogató, segítő hozzáállásukért!
Ezirányú támogatásukra a jövőben is
számítok!
A digitális oktatás
Köszönet illeti a kötegyáni pedagógusok, gyerekek és szülők munkáját
is! Ebben a nehéz helyzetben a helyálláson túl megmutatták, mennyi
kezdeményezőkészség, önállóság és
felelősség lakik bennük.
Köszönet a tanároknak
Gratulálok a kötegyáni pedagógusoknak, hogy személyre szabott, ötletes megoldásokkal, időt és fáradságot nem sajnálva biztosították diákjaik számára a tanítást. Nagyon köszönöm, hogy teljes erőbedobással beleálltak ebbe a helyzetbe, és még ha
korábban voltak is ellenérzéseik az
online világgal kapcsolatban, ezt
félretéve megkeresték tanítványaik
számára a legbiztonságosabb és leghasználhatóbb megoldásokat.
Köszönet a szülőknek és a diákoknak
Természetesen mindez nem valósulhatott volna meg a szülők együttműködése nélkül. Köszönöm, hogy
megértőek voltak, és türelmesek tudtak maradni. Különösen a kisebb

Ha lehet ennek az időszaknak tanulsága, akkor az az, hogy az összefogás ereje a legnehezebb helyzetben is
segít. Hinnünk kell abban, hogy mindenkinek túl kell lépni önös érdekein
a közös célért, hinnünk abban, hogy
nem csak a jelen, de a jövő érdekeit
is mindig szem előtt kell tartanunk,
mert a jövő nemzedékeiért, gyerekeinkért, unokáinkért is felelősséggel
tartozunk.
Kötegyánban az élet az elmúlt hónapokban sem állt meg. Antoine de
Saint-Exupéry írta: „Embernek lenni
pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.”
Ez a gondolat az elmúlt hetekben,
hónapokban különösen igaz volt,
mivel egyrészt elláttuk a járvány
lassításával kapcsolatos feladatokat,
másrészt kis lépésekkel – SaintExupéry szavaival: kis kövekkel –
folyamatosan fejlesztettünk, nyújtottunk be újabb és újabb pályázatokat.
Annak az életnek, amit a vírus előtt
éltünk, vége szakadt, és arra nézve,
hogy a járvány után milyen lesz az
életünk, számos találgatás látott már
napvilágot, de hogy nem lesz könnyű
az biztos. Nemcsak a jelenünk, de a
jövőnk is bizonytalan. Sok mindent
láttunk és oldottunk már meg együtt,
de ez a mostani időszak eddig nem
látott kihívásokat hozott és hoz
mindenki számára. Át kellett élnünk, hogy a világunk az egyik pillanatról a másikra összeomolhat, meg
kellett tapasztalnunk, hogy a komfortos, rutinos életünk nem folytatódhat,
és rá kellett jönnünk, hogy hamis
biztonságérzettel éltük a mindennapjainkat. Ráadásul most már az is a
jövőnk része, hogy ilyen helyzet újra
és újra bekövetkezhet.
Az biztos, hogy a problémákat csak
széles összefogással lehet mérsékelni, megoldani, ezért ezekben a súlyos
időkben minden eddiginél nagyobb
szükségünk van az egység megélésére,
Babits
Mihállyal
szólva:
„Minden, ami lélek, egységes és
oszthatatlan. A lelki magyarság is
egyetlen és oszthatatlan, lényegéhez
tartozik az egység.”
E gondolat jegyében kívánok
mindannyiunknak további összefogást és nagyon sok erőt, egészséget,
kitartást a következő hetekre, hónapokra!
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Elballagtak a mi kis
óvodásaink

Boldog iskolás éveket kívánunk!

Kovács Barbara: Kicsik búcsúja a nagyoktól
Ballagnak a nagyok,
Vajon hová mennek?
Miért hagynak itt minket,
meg ezt a szép kertet?

Iskolába mennek
betűket tanulni,
Sok tudománytól
fognak okosodni.

Kinőtték az óvodát?
Unják a meséket?
Miért szól nekik sok vers
és búcsúzó ének?

És, ha majd eljönnek
látogatni minket,
Ők olvasnak nekünk
csodaszép meséket.

Kívánjunk hát nekik
szerencsés tanulást,
Most pedig vidám
búcsúzást, ballagást.

Ismét együtt
A hosszú szünet után élményekkel
telve érkeztek meg az ovisok az óvodába. Nagyon várták már, hogy újra
találkozhassanak a társaikkal, óvó
nénikkel, dajka nénikkel. Mi felnőttek
is vártuk már a személyes találkozást
a gyerekekkel, azt, hogy már gyermekzsivajtól legyen hangos az óvoda.
Teljesen más érzések kavarogtak a
leendő ovisok lelkében. Várták az
óvodát, de igazából csak akkor szembesültek azzal, hogy mit is jelent oviba járni, amikor édesanyjuk először
hagyta őket a csoportban. A beszoktatást megkönnyítette, hogy minden
„új” gyermeket augusztusban meglátogattunk otthonában, ismerkedtünk
velük és szüleikkel.
A 2020/2021-es nevelési évet 19
gyermekkel kezdtük el. Nagyon reméljük, hogy a járványügyi helyzet
nem állít ismét kihívások elé minket,
nem kell bezárni az óvodát és a foglalkozásokat is személyesen tudjuk
tartani nem online formában.
Az óvodás korú gyermekeknél nem
kivitelezhető a távolságtartó intézkedések betartása. Ezért is kiemelten
fontos a felállított óvodai tartózkodásra vonatkozó szabályok, higiéniai
eljárások betartása, amely mindenkire
nézve kötelező érvényű. Ezáltal valósulhat meg a fertőzési rizikó csökkenése.

Kötegyán Község Önkormányzata

Batyuba útravalóul
Az általános iskolánkból elballagó diákoknak szeretnénk
jó tanulást, gondtalan diákéveket kívánni.
Útravalóul szomszédos településünk, Nagyszalonta híres
szülötte, Arany János sorait tesszük a batyujukba:
„A legnagyobb cél pedig itt e-földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben.”
Kötegyán Község Önkormányzata

Meglepetés gyereknapon
Május utolsó vasárnapja a gyerekeké.
2020. május 29-én újszülött kortól általános
iskola 4. osztályig (alsó
tagozatig) minden Kötegyánban élő gyermeket megleptünk egy labdával. Reméljük sikerült örömet
szereznünk a család apraja-nagyjának!
Köszönjük a segítséget Csiki Istvánnak!
Kötegyán Község Önkormányzata

Húsvéti csomagok

I. évfol yam , 2. s z ám

A gyermekek érkezése és távozása
során törekedni kell a minimális fizikai kontaktus megteremtésére az óvoda dolgozói – szülők, szülők – szülők
között. Fontos, hogy a higiéniára és a
távolságtartásra vonatkozó szabályok
érvényesüljenek.
Megérkezéskor kötelező a bejárati
ajtó melletti kézfertőtlenítő használata.
A csoportba lépés előtt kötelező a
gyerekeknek az alapos, szappanos
kézmosás.
Textil törölköző helyett a gyermekek
az egyszer használatos papíkéztörlőt
használnak.
Ebben az időszakban a gyermekek
nem hozhatnak magukkal játékot az

Erdősné Marik Mónika
intézményvezető

Hírek az iskolából
Június közepén rendhagyó
módon fejeződött be a
2019/2020. tanév. A 3 hónapig tartó digitális tanrend
szerinti oktatás után, igyekeztünk méltó módon elbúcsúztatni nyolcadikosainkat,
Balogh Eriket, Balogh Sándort, Gadnai Gergőt, Földi
Virág Mercédeszt, Kosztin
Richárd Tivadart, Mohácsi Kingát,
Prezsmer Károly Valentint és Ruzsa
Boglárkát. A tanulók osztályfőnöke
Pallag Mária tanárnő szeretetteljes
gondolatokkal köszönt el a diákoktól.
A ballagási ünnepségen, - melyen
csakis a szülők és testvérek vehettek
részt- Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia Polgármester Asszony és Pappné
Szabó Erzsébet Intézményvezető
Asszony a ballagóktól és Fazekas
Ildikó Etelka tanító kollégánktól is
búcsút vett. Ildikó tanító néni a Gyulai Tankerületi Központ Elismerő
Oklevele mellett a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetést is átvette. A közvetlen munkatársak nevében

ténetéről is. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Kötegyáni Vadásztársaság és a
Kötegyáni Barátikör Egyesület támogatását, melyet a
programjaink megvalósításához nyújtottak.

Szőke Erika munkaközösségvezető
köszönetet mondott Fazekas Ildikó
kollégánknak, felidézte a pedagógusi
pálya legszebb pillanatait és együtt
töltött évtizedeket.
Június hónap utolsó hetében és július
első hetében, 2 héten át 4 turnusban
szerveztük meg az Erzsébet Napközis
-tábort iskolánk tanulói számára. A
táborozó diákok autóbuszos kirándulások mellett a helyi értékeinkkel is
megismerkedhettek. Nemes János
vadász szakszerűen bemutatta a
kötegyáni határ állat- és növényvilágát, sok érdekességet tudhattak meg a
gyermekek a vadászatról, a természetvédelemről és a Beliczay-kastély tör-

Családi sportnap

Az idei furcsa húsvét talán a gyerekeket viselte meg leginkább. Így a Kötegyáni Református Egyházközség, Dr.
Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester asszony, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület és egy kedves segítő jóvoltából minden kötegyánban lakó gyermeket édességcsomaggal sikerült megajándékozni.

óvodába. Az ágyneműt minden hétvégén újra ki kell mosni.
Fokozott figyelmet kell arra fordítani,
hogy az intézményben kizárólag, teljesen egészséges gyermekek, óvodai
dolgozók tartózkodjanak. A betegség
tünetei (pl. köhögés, láz, nátha, torokfájás, szag-és/vagy íz érzék elvesztése) jelentkezésekor a szülő kötelessége a gyermek háziorvosát erről tájékoztatni és utasításait betartani.
A gyermek óvodából való távollétét,
hiányzását minden esetben igazolni
kell. Betegség, vírusfertőzés esetén, a
házi/gyermekorvos utasításainak szigorú betartása után, kizárólag az általa kiállított igazolással térhet vissza
az óvodába.
Minden lehetőséget kihasználunk a
szabad levegőn való tartózkodásra és
folyamatos szellőztetéssel biztosítjuk
a szükséges friss levegőt a gyermekek
számára.
Naponta többször mosunk kezet és
minden étkezést alapos kézmosás
előz meg.
Az óvodai programjaink a vírushelyzetnek megfelelően lesznek megtartva, melyről a szülőket folyamatosan,
időben fogjuk tájékoztatni.

2020. augusztus 30-án családi napot szervezett a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat. Kötegyán Község Önkormányzata
örömmel vette ezen kezdeményezést, így minden rendezvényre kilátogató vendéget egy tál babgulyással látott vendégül. A sportpályán megtartott rendezvényen ingyen biztosított programok sora vette kezdetét reggel kilenc órától.
Volt ugrálóvár, tűzoltó bemutató, fagylalt, de még egészségügyi szűrősátor is.
Kötegyáni Román és Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A 2020/2021. tanév hagyományos oktatással, de rendhagyó módon kezdődött.
Szeptember elsejétől a kialakult járványügyi helyzet miatt csakis a diákok és az iskola dolgozói léphetnek
be az intézmény területére. Számos új
szabályt ír elő számunkra a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrend. Bízunk abban, hogy ezek
betartásával megóvhatjuk egészségünket és az új tanévben a megszokott módon, iskolába járással teljesíthetik tankötelezettségüket diákjaink.
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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Polgárőrség munkája a Covid-19 idején
A polgárőrség több évtizede működik Kötegyánban. Tagjai rendszeresen teljesítenek szolgálatot, segítve
ezzel a közbiztonságot a faluban.
Rendszeres szolgálatot látnak el a
polgárőrök gyalogosan, kerékpárral,
valamint a személygépjárművel Kötegyán közigazgatási területén. Közös szolgálaton vesznek részt a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltséggel a fokozódó migrációs helyzet
kialakulása miatt. A polgárőrök nyomokat is találtak már, így sikerült
elfogni a határsértőket. A közös szolgálat eredménye képpen Ürge József
Főkapitányi elismerésben, valamint
Bujdosó Mihályné OPSZ Elnöki
dicséretben részesült.
Gyarmati Orsolya, aki öt éve
önkénteskedik polgárőrként, Berke
Károlyné, aki több, mint tíz éve tagja
a polgárőrségnek, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől elismerést
kapott, ugyanis megmentették egy
idős férfi életét a pandémiás időszakban.
Éppen szabad idejüket töltötték
2020. április 28-án, amikor 13:15kor értesítést kaptak a polgárőrök,

hogy Kötegyán Dózsa Gy. utcában, V.I.-, két napja nem veszi el az ebédet és életjelet sem ad magáról.
A lakáshoz érve az utcaajtót zárva
találták, ezért értesítették a rendőrséget, akik engedélyt adtak a kerítés
átmászásához, hogy bejussanak az
udvarra. A lakásba sem tudtak bejutni, így engedélyezték az ablak betörését, ám üveg helyett fólia volt. Utasítást kaptak, hogy menjenek be a
házba, lépjenek be a helyszínre, hogy
szólintgassák a nevén, 7-8 alkalommal szólították, nem válaszolt. A
helyszínre érkeztek a Mentők, a
Gyulai Hivatásos Tűzoltók és a
Rendőrség.

Polgárőr Szakmai Fórum

A mentősök védőfelszerelésben beöltözve léptek be a lakásba. Az itt élő
férfit a földön fekve találták magatehetetlen állapotban, kommunikálni
nem tudott.

2020. július 25-én Békésen megtartották a Polgárőr
Szakmai Fórumot, ahol OPSZ elnöki dicséretben részesült Gyarmati Orsolya és Berke Károlyné , Ürge József
pedig elismerésben részesült.

Ezt követően Gyulára kórházba szállították. A helyszínen lévő rendőrök
lezárták a lakást, ebben is segítkeztek
a polgárőrök. Pár héttel az idős férfi
elhunyt. Családja Fogadja Őszinte
Részvétünket!

Köszönjük polgárőreink áldozatos munkáját!

A polgárőrség egy digitális hőmérővel is rendelkezik, mellyel megelőzhető lehet a vírushelyzet kialakulása
a faluban.
Sokan nem is gondolják, hogy önkéntes munkaként, szabad idejüket
áldozzák a polgárőrök, hogy egy-egy
rendezvény biztosításában – például
foci meccs- vagy a falu közbiztonságának ellátásában részt vegyenek.
Jó egészséget kívánok minden falubelinek!
Tímár József
elnök

Kötegyán Község Önkormányzatának pályázati hírei
2020 a Magyar Falu Program éve, Magyarország Kormánya közel 65 milliárd forintnyi összegben írt ki pályázatokat 21
alprogramban, melynek célja az 5000 fő állandó lakosságszám alatti települések népességmegtartó erejének növelése, a
fiatalok helyben maradása, az elvándorlás visszaszorítása. Kötegyán Község Önkormányzata ezekre a kiírásokra az alábbi pályázatokat nyújtotta be:
1. Orvosi Rendelő eszközbeszerzés Kötegyánban (MFP-AEE/2020)
A háziorvosi, fogorvosi és a védőnői ellátáshoz kapcsolódóan új eszközök beszerzése, úgymint számítógépek, nyomtatók, székek, vérnyomásmérők, doppler, orvosi ollók, csipeszek, vércukor mérő, csecsemőmérleg, magzati szívultrahang vizsgáló, audiométer, fogászati kompresszor, turbina.
támogatási igény: 3 000 000. Ft.
elnyert támogatás: 2 831 936. Ft.
2. Közterület karbantartási eszközök beszerzése Kötegyánban (MFP-KKE/2020)
Az utak karbantartására mezőgazdasági vontatóra csatlakoztatható rézsűvágó, gréderlap, közterületek karbantartásához
dízelmotoros fűnyíró traktor és hótolólap és egy lombfúvó gép beszerzése.
támogatási igény: 13 995 400. Ft.
a pályázat tartaléklistára került.
3. Önkormányzati útfelújítás Kötegyánban (MFP-ÖTU/2020)
A Szabadság utca burkolatának felújítása, aszfalt burkolattal történő lezárása a Vasút utcától a Bartók Béla utcáig.
támogatási igény: 29 813 041. Ft.
a pályázat tartaléklistára került.
4. Közösségi tér kialakítása Kötegyánban (MFP-KTF/2020)
A Kossuth utca 51. szám alatt található vendéglő megvásárlása és felújítása, melynek célja közösségi tér kialakítása
rendezvények, szabadidős programok tartására. A pályázat tartalmazza a tetőszerkezet felújítását, cserépfedés cseréjét,
padlóburkolatok javítását, cseréjét, festési munkálatokat, elektromos hálózat felújítását.
támogatási igény: 29 978 756. Ft.
a pályázat tartaléklistára került.
5. Játszótér kialakítása Kötegyánban (MFP-OJF/2020)
A Szabadság utca elején található nagy kiterjedésű füves területen új játszótér kialakítása, mintegy 1 100 m2-en. A
pályázat tartalmazza kerítés építését, új eszközök beszerzését, gumi ütéscsillapító burkolat telepítését, szállítási és
megfelelőségi tanúsítás díját.
támogatási igény: 4 999 779. Ft.
elnyert támogatás: 4 684 293. Ft.
6. Óvodai tornaszoba fejlesztése, korszerűsítése Kötegyánban (MFP-OTF/2020)
A projekt keretén belül megtörténik a tornaszobát is magába foglaló Óvoda épület tetőszerkezetének felújítása, korszerűsítése.
támogatási igény: 11 998 842. Ft.
a pályázat elbírálás alatt.
7. A Kötegyáni Faluház felújítása (MFP-FHF/2020)
A pályázat célja a hivatal épületének felújítása, amely tartalmazza a cserépfedés cseréjét, fa nyílászárók cseréjét, külső
vakolást, belső festést, egy helységben padlóburkolat kialakítását.
támogatási igény: 25 974 828. Ft.
a pályázat elbírálás alatt.
8. A Ravatalozó épület felújítása Kötegyánban (MFP-FVT/2020)
A Ravatalozó épületének tető felülvilágítói kerülnek cserélésre időtálló anyagokkal, a megrongálódott tartószerkezetek
is cserélve lesznek.
támogatási igény: 2 999 193. Ft.
a pályázat elbírálás alatt.
Ezen felül sikeresen pályáztunk a településfásítási programra, melynek keretében a Főtérre, a Bocskai térre és a Szabadság utcai játszótérre 5 db fehéreper és 15 db platánfa kerül majd ültetésre 2021 tavaszán.
Noveczki János
műszaki ügyintéző
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Gratulálunk a jutalmazottaknak!

Kötegyán Község Önkormányzata

Új kisbusz régi pilóta
A veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően a képviselőtestület megszavazta egy új kisbusz vásárlását, így biztonságosabbá téve a jövőben óvodásaink, valamint időseink szállítását.
2020. április 29-én átvehettük önkormányzatunk "új"
kisbuszát.
Kötegyán Község Önkormányzata
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Tisztelt Kötegyáni lakosok!

Országzászló
Bár még csak a fő elemek kerültek összerakásra a
helyszínen máris láthatjuk, hogy egy nem hétköznapi
művészeti alkotással gyarapodott településünk!
Kötegyán Község Önkormányzata nevében hálás szívvel
köszönöm Szőke Sándor szobrászművésznek, hogy
megálmodta alkotását, ezt a csodálatos kötegyáni
országzászlót, illetve a Beregszászi Éva Alapítványnak,
mely vállalta annak kivitelezését.

I. évfol yam , 2. s z ám

Hosszabb idő óta érik bennem a gondolat, hogy több évtizednyi kemény munka után- néhány évvel nyugdíjba vonulásom előtt- könnyebb munkát válasszak. Elfáradtam.
Köszönöm mindenkinek az eddigi támogató együttműködését, a kellemes perceket.
Bízom megértésükben, jó egészséget kívánok, a fiatalabb
generációnak pedig kitartást és örömteli hétköznapokat!

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Ungváriné Hajdu Erzsébet
élelmezésvezető

Ti s zt e l t K ö t e g y á n i la k o so k !
2020. október elsejével nagy változás
következik be a Kötegyán Község
Óvoda és Konyha Intézménye életében. Élelmezésvezetőnk Ungváriné
Hajdu Erzsébet átadva helyét a fiatalabb generációnak elbúcsúzik tőlünk.
Kedves Erzsi!
Búcsút hosszú pályafutásod alatt Te is
rengeteget átéltél. Pontosan tudod,
milyen nehéz a búcsú a kollégáktól,
barátoktól, a diákoktól, a tanároktól.
Egyszerre érzünk szomorúságot, amiért el kell válnunk azoktól, akikkel az
elmúlt évek számtalan élménye, sikere és kudarca összeköt, és várakozást,
izgalmat, hiszen új, nagyszerű dolgok
előtt állunk.
Ha röviden össze akarnánk foglalni
pályafutásod eredményeit és fontos

Megújult az önkormányzat
bejárata
2020. június 10-én befejeződött a 2007-ben elkezdett
mozgáskorlátozott bejáró kivitelezése, így megkönnyítve
a babakocsival közlekedők, illetve a mozgáskorlátozottak számára az önkormányzat épületébe történő bejutást.
Hálásan köszönjük Kelemen László és Hadi Márton önkéntes munkáját!
Használják egészséggel!
Kötegyán Község Önkormányzata
Előtte — utána

Lemondtak a tiszteletdíjról
A helyi önkormányzati képviselők, valamint a testület munkáját segítő bizottságok tagjai felajánlották,
hogy lemondanak a tiszteletdíjukról a veszélyhelyzet fennállásáig. Az így felszabaduló összeget a koronavírus-járvány és valamint annak negatív hatásai
elleni védekezésre használják fel.
Kötegyán Község Önkormányzata

Településfásítási Program
Idén júniusban indult az Agrárminisztérium Településfásítási Programja 500 millió forintos keretösszeggel,
amelyben a tízezer fő alatti lakosságszámú települések
összesen tizenkétezer sorfát igényelhettek ingyenesen. A
sikeres igénylők között van Kötegyán is.
Kötegyán Község Önkormányzata

eseményeit, valószínűleg ez az újság
nem lenne rá elegendő!

olyan sok szeretettel gondolsz majd
ránk, mint mi Rád.

Hiszen, ha a számok nyelvén beszélünk, az elmúlt 32 év alatt több tucat
osztály több mint 1000 tanulója köszönheti Neked a finom ételeket, a
szociális intézmény lakóiról nem is
beszélve. A számok önmagukért beszélnek, és még lehetne sorolni őket,
anélkül hogy a mögöttük meghúzódó
tartalmat egyáltalán szóba hoznánk.

Megértjük, hogy elfáradtál a több
évtizednyi felelősségteljes munka
terhe alatt, ami annak tükrében beszédes, hogy több polgármestert átívelően minden jogszabályi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tettél.

Ami minket illet, egy értékes embert
ismertünk meg benned, akire minden
körülmények között lehet számítani.
Sokat segítettél megfontolt tanácsaiddal, óriási tapasztalatoddal és a lényedből sugárzó energiával.
Hiányozni fogsz nekünk és reméljük,
hogy egy kicsit mi is hiányzunk majd
neked. De legalábbis, hogy Te is

Kedves Erzsi!
Kötegyán Község Önkormányzatának
dolgozói nevében mindenekelőtt szeretnék Neked jó egészséget és sok
boldogságot kívánni, hiányozni fogsz
nekünk, és reméljük, hogy gyakran
látogatsz vissza hozzánk!
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
Kötegyán Község polgármestere

Tr i a n o n 1 0 0
2020. június. 4-én a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékeztünk.

A mai magyar szállásterületeket az
utolsó négyzetméterig meg kell
őríznünk. Azé a föld, aki lakja!
Kötegyán nevét ma már csak közvetlen környezetében ismerik, a távolabbiak még kimondani is alig tudják.

Olvassák szeretettel Dr. Hajdu-Szűcs
Mária Kornélia polgármester asszony
beszédét:

Holott egykor magyar emberek milliói kapták fel a fejüket a település nevének hallatán.

Magyar vagyok, magyar aki a trianoni békediktátumról, az odavezető
útról, annak égbekiáltó igazságtalanságáról nem csak az iskolai történelem oktatás keretében hallottam, tanultam, mert a gondviselés okán egy
olyan határmenti településen nőttem
fel, ahol naponta szembesülnöm kellett annak következményeivel.
Kötegyán ma a magyar-román államhatár szorításában éli mindennapjait.
A szorítást szó szerint kell érteni,
mert három oldalról az országhatár
áthatolhatatlan falként zárja el, mindössze egy irányba vezet az út Magyarország belső területei felé.
Kötegyán szebb időket látó település.
A 100 évvel ezelőtti esemény előtt
Magyarország egyik leggyorsabban
fejlődő vidékének az „Alföld gyöngyfüzérének” nevezett SzatmárnémetiNagykároly-Nagyvárad-Nagyszalonta
-Arad-Temesvár térségének részeként
gyarapodásra volt ítélve.
Mára – zsákteleülés okán- a megmaradt haza egyik leghátrányosabb településévé vált.
Megfogyatkoztunk, de megmaradtunk.
Hitvallásunk: erre a tájra születtem –
bár lehetőségem lenne az ország boldogabb vidékén könnyebb megélhetést keresni- itt kell maradnom.
Polgármesterként feladatomnak tekin-

1940 augusztus 30-án a II. bécsi döntés értelmében Kötegyánnál indult
kelet felé a visszatért Észak-Erdély új
határvonala és ezzel beírta nevét a
magyarság történelmébe.

tem a több, mint 800 éves település
múltját ápoljam, jelenét segítsem, a
jövője érdekébe tegyek.
Magyarként vallom nekünk itt az
államhatár szorításában Kárpát hazában kell gondolkodnunk, hiszem,
hogy a határ, ami a mai Magyarországot a régi önmagától választja el légiessé válik.
A régiók, melyek együvé tartoztak,
eggyé válnak.
De vigyázzunk ne kövessük el azt a
hibát, amit bő 100 évvel ezelőtt.
Magyarország akkori vezetői az idők
szavát nem értve, nemzetek feletti
téveszméket kergettek.
Szomszédaink katonai intervencióval,
diplomáciai csalárdságokkal válaszoltak erre.
Nemzetben, Kárpát medencében kell
gondolkodnunk.

Édesapám azon kevesek közé tartozott, aki már az 1970-es években is
megszállottként gyakran zaklatásoknak is kitéve hátizsákkal járta Erdély
történelmi vidékeit. Ezek során megtapasztalta, hogy szűkebb hazánkban
alig ismert Kötegyán helységnév a
kinti székely magyarok, csángó magyarok fülében még mindig ismerősen csengettek.
Közösségi és személyes kapcsolatokat kell kiépítenünk és tartalommal
feltöltenünk, hogy 20 év múlva arról
adhassunk számot, a kárpát medencei
magyarság azonosságtudata a trianoni
békediktátum előtti szintre emelkedett.
Hiszem, hogy ma és 20 év múlva is
igazak lesznek Kölcsey Ferenc Huszt
című verséből idézett szavak:
„ Hass, alkoss, gyarapíts s a haza
fényre derül”
Kötegyán, 2020.06.04.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Elszármazottak emlékoszlopa

Kedves Kötegyániak!
Tisztelt Támogatóink!
A „Hajduné Beregszászi Éva” Alapítvány nevében, hálás szívvel köszönjük mindazoknak akik, 2020-ban adójuk 1%-val, vagy más módon támogatták céljainkat.
Szeretnénk bejelenteni, hogy adó 1%-os felajánlás 65 alkalommal történt, ezenkívül a pénztárba is rendszeresek az adományok.
Tájékoztatjuk az adakozókat, hogy a beérkezett összegből az idén 18 virágládába
telepítettünk egynyári virágkompozíciókat. A kötegyániak és az átutazók a buszmegállókban, különböző intézmények előtt és a piactéren találkozhattak velük.
A szokásoknak megfelelően a főtéri beton virágtartók is kivirágoztak, ezekre a
helyekre szárazságtűrő növények kerültek.
Nagy örömmel tudjuk elmondani, hogy az I. világháborús emlékműnél felállításra
került a Kötegyáni Országzászló. Az alapítvány megbízásából Szőke Sándor
szobrászművészünk álmodta meg és készítette el az alkotását.
A kőből és acélból elkészült ország címerünk, már most is megtekinthető. Terveink szerint még az ősz folyamán szeretnék ünnepélyes átadás keretei között közkincsé tenni.
Az átadás dátumáról időben tájékoztatást adunk, amelyre nagy szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt.
Tisztelettel:

ifj. Hajdu János
a Kuratórium elnöke

Itt van az ősz, itt van újra…!
Itt van az ősz, itt van újra, ismét pattog a labda Békés megye futballpályáin. Megkezdődött a Megyei III.
osztályú
labdarúgó
bajnokság
2020/2021-es idénye. Településünk
csapata, a Kötegyáni FC is megkezdte
a pontvadászatot a 16 csapatot felvonultató, 2021. június 12-ig tartó sorozatban. Régóta vártunk erre a pillanatra, hiszen nagyon hiányzott már a
foci. Ez év tavaszán haldoklott a futball, szinte az egész szezon mérkőzés
nélkül telt el. Azért is vártuk izgatottan a kezdést, mert a csapat élére új
elnökség került, új edző irányítja a
szakmai munkát és a játékos állo-

mányt érintően is történtek változások, néhány új játékossal bővült a
keret. Jelenleg a harmadik forduló
után a csapat a 11. helyet foglalja el a
tabellán, egy győztes és két vesztes
mérkőzést követően. A hosszú szezonra a csapat részére konkrét cél
nem került kitűzésre. Amiben bízhatunk és eredményre vezethet az az,
hogy lelkes, sportszerű játékkal, a
sport iránti alázattal, az ellenfelek
játéktudásának tiszteletben tartásával
a végsőkig küzdeni fogunk.
Köszönjük szépen az egyesületünk
részére érkező támogatásokat. A felajánlásokból, valamint a sportkör által

szervezett sportbál bevételéből az
elinduláshoz nélkülözhetetlen sporteszközöket vásároltunk, valamint a
focipályát, az öltözőt csinosítottuk.
A labdarúgó egyesületünk be szeretne
kapcsolódni a falu vérkeringésébe.
Együttműködésre törekszünk a településvezetéssel, a helyi intézményekkel, történelmi egyházakkal, önkéntes
és civil szervezetekkel. Bízva abban,
hogy az egymás munkáját, tevékenységét kölcsönösen segítő együttműködések szeretett településünk fejlődésének a javát is szolgálhatják.
a Kötegyáni FC
elnöksége

„Szülőföld szálai nem szakadnak el soha, hiába sodort el
az élet bárhova. Hazatér a lélek, mi annyiszor vágyott,
megpihen örökre és mi emlékezünk rájuk” – olvasható
azon az emlékoszlopon, melyet a kötegyáni temetőben, a
ravatalozó szomszédságában az elhunyt elszármazottak
emlékére állítottak.
Az emlékoszlopot Kelemen László és neje, Hadi Irma
álmodta meg. Az idézet egyébként pont a feleségtől származik, mint mondta, napokon keresztül gondolkodott,
hogy milyen szöveg lenne megfelelő és illő, szinte maga
mellett tartott tollal és papírral hajtotta álomra a fejét.
Az ötletet és magát az emlékoszlopot a Hajduné Beregszászi Éva Alapítvány valósította meg vállalva annak
minden költségét a megalkotástól egészen a kivitelezésig. A remekmű Halász Sándor kötegyáni lakos alkotása.
Mivel idén elmaradt az elszármazottak találkozója, az
elképzelések szerint a jövő évi rendezvénykor avatják
fel.
Kötegyán Község Önkormányzata

Hiányzó közösségi tér
A Magyar falu program keretében a „Közösségi tér ki-/
átalakítás és foglalkoztatása „című alprogramban is beadásra került kötegyáni pályázat.
Alternatíva hiányában a közösségi teret a helyben nagykocsmaként ismert, a település központi részén lévő épületből szerettük volna kialakítani.

Megnyitott a kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház
Mini ugrálóvár, léggömböket hajtogató bohóc, csokoládétorta és sertéspörkölt – ezzel a családi délelőttel nyitotta meg kapuit Kötegyánban a Biztos
Kezdet Gyerekház. Az új intézmény
az óvodának és napközi konyhának is
otthont adó épület kapott helyet, és
annak életre hívására az önkormányzat egy EFOP-os projekt keretében
közel 40 millió forint támogatást kapott. Az átadó ünnepségen több
kötegyáni kisgyermek és anyuka vett
részt. A fejlesztéssel három munkahelyet is teremtettek a faluban.
A gyerekház rengeteg szolgáltatást
kínál a kicsiknek és szüleiknek. Lesznek különféle elvégezhető vizsgálatok, fejlesztések, szűrések. Az anyákat segítik az anyai szerep elsajátításában, abban, hogy az otthoni lét ne
okozzon beszűkülést, tanácsokat adnak, például olyat, hogyan lehet egészséges bébiételt készíteni. Ha kell,
mosási, szárítási lehetőséget is bizto-

Az épület nincs az önkormányzat tulajdonában, ezért azt
meg is kellene vásárolni, de a támogatás erre lehetőséget
adna.
Sikeres pályázat esetén rendbe tennénk a konyhát, a termet és az egykor pultként szolgáló részt is. Az ingatlan
nagy udvarral rendelkezik, ahol parkolóhelyeket is ki
lehetne alakítani. Ez pedig azért lenne fontos, mert a
nagykocsma épületének közelében van a piactér és a
művelődési ház egyaránt, azok mellett viszont jelenleg
igen nehéz megállni.
Ezzel a beruházással is az lenne a cél, hogy a fiatalokat
helyben tartsuk. Egy olyan helyet lehetne kialakítani,
ami rendezvényeknek, találkozóknak adhatna otthont,
ahol remek társaságok jöhetnének össze.
A pályázat egy fő részére biztosítana munkalehetőséget.
A pályázatot 2020. július 20-án elbírálták. A pályázat a
feltételeknek megfelelt, viszont forráshiány miatt tartaléklistára került.

sítanak a családoknak. A gyerekek
mozgás- és szellemi fejlődést segítő
eszközökkel játszhatnak.

lió Ft-os pályázati támogatást itélt
meg a megálmodott építkezés megvalósításához.

Örömmel osztjuk meg, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériuma 15 mil-

Kötegyán Község Önkormányzata

Reméljük Kötegyánnak lesz egy méltó, modern, jól felszerelt közösségi tere, melyet minden kötegyáni megérdemel!
Kötegyán Község Önkormányzata

Köt e g yáni Króni k a

6.

I. évfol yam , 2. s z ám

Kedves testvéreim!

Bekötőút
Rég várt álma vált valóra a kötegyáni lakosoknak.
Megújult a kötegyáni bekötőút. Használják egészséggel!

Az alábbiakban tájékoztatnám gyülekezetünk tagjait, fenntartóit, pártolóit:

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

 Istentiszteleteinket megtartjuk vasárnaponként 9:30tól!
 Gyülekezeti alkalmaink (istentiszteletek az Idősek Otthonában, a gyülekezeti teremben) határozatlan ideig szünetelnek a fertőzésveszély, és a kontaktusszám minimalizálása érdekében.



Táboroztattunk 50 kötegyáni gyermeket, az „Átjárástáborban”, 2020.07.15-től 5 héten át.

 Segítettük azokat a családokat, akiknek gondot okozott a szeptemberi iskolakezdés, vagy az internetelérés.
 Segítettünk a helyi közösségeknek.

 Igeszolgálattal a kazuáliákat megtartjuk (temetések, keresztelések, lehetőség szerint 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.

Régi-új játszótér
Kötegyán Község Önkormányzata sikeres pályázatot
nyújtott be a Magyar falu program keretében.
Közterületi játszótér fejlesztésére 4 684 293 Ft támogatást nyert el településünk, mellyel egy régóta dédelgetett
álma válhat valóra kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A pályázat érdekessége, hogy az új játszótér nem a régi
helyén fog megépülni. A pályázatot kizárólag közterületre lehetett benyújtani.
A régi játszóteret felújítjuk, az új játszóteret pedig településünk egyetlen közterületén a Szabadság utcán fogjuk
kialakítani.
Kötegyán Község Önkormányzata

 Közösségi rendezvényeink, alkalmaink, szintén szünetelnek. Koncertjeink, családi napjaink, hálavacsoránk később, mikor már lehet, kerülnek megrendezésre.
 Természetesen, megtettünk, ebben a nehéz időszakban
is, minden tőlünk telhetőt a közösségért:
 Ajándékcsomagokkal szolgáltunk a húsvéti ünnep
közeledtével a településünk gyermekeinek (14 éves
korig).
 Tisztasági csomagokkal szolgáltunk a nyári időszak
elején, 300 darabbal, 65 éves kor felett, azoknak a
testvéreinknek, akik otthonaikban élnek. Erre lehetőséget biztosított az egyik projektünk, az EFOP 1.3.516-2016-00228-as számú, majd’ kétmillió forint értékben. Ifjú önkénteseink segítettek a kiosztásában.

Pályázat a napközi konyhán
Kötegyán Község Önkormányzata élt a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel és pályázatot nyújtott be a
napközi konyha felújítása, korszerűsítése érdekében
(Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2020).
Maga a konyha 1978-ban került átadásra. Azóta egy alkalommal történt nagyobb felújítás 2000-ben a HACCP
rendszernek való megfelelés végett. Húsz évvel ezelőtt
került megvásárlásra például a ma is használt sütő, gázzsámoly stb. A burkolatok két helyiség kivételével 1978ban készültek.
A felújítás értéke 12.189.086 Ft lenne.
Bízzunk a sikeres elbírálásban, hiszen ennyi idő után mi
kötegyániak is megérdemlünk egy modern, felújított, jól
felszerelt napközi konyhát!
Kötegyán Község Önkormányzata

Aktuális:
 Mivel a járványhelyzet miatt perselypénzünk gyakorlatilag nincs, és az egyházfenntartás sem gyűlik, nyilván
azért, mert kerülik a kontaktusokat, de a számlákat most
is fizetni kell, 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…
2020.09.22.

Mezítlábas ösvény
A koronavírus okozta járvány miatt lassan, de biztosan
véget ér az a beruházás, amely az Öko-park fejlesztését
célozza, illetve amelyre az önkormányzat 11 millió forint
támogatást nyert el. Még néhány táblát kell kihelyezni, és
egy sajnálatos tűzben elégett kiülőt pótolni.
A pályázat keretében többek között egy mezítlábas ösvény
került kialakításra, így a látogatók különböző anyagokon –
például köveken, farönkökön, fakérgen, homokon, gyepen,
földön, agyagon, téglán – sétálva teremthetnek közvetlen
kapcsolatot a természettel. Emellett pihenőhelyet alakítottak ki, fejlesztették a kilátót, a kopjafagyűjteményt szintén
rendbe tették. Egy, a Sarkadi járás, illetve a bihari táj állatés növényvilágát, történetét bemutató- tanösvény is született.
Kötegyán Község Önkormányzata

Almás pite recept:
A tésztához:
 1 egész tojás
 1 cs. sütőpor
 2 kicsi tejföl
 10 dkg. kristálycukor
 1 evőkanál zsír
 37 dkg. liszt
A töltelékhez:
 7 db. nagyobb alma
 1 teáskanál őrölt fahéj
 5 evőkanál cukor
A lekenéshez: - 1 db. tojássárgája
Elkészítés:
Az átszitált lisztet összedolgozzuk a többi alapanyaggal,
majd összeállítjuk a tésztát. Egy kisebb és egy nagyobb
cipóvá formázzuk. A nagyobb tésztát kinyújtjuk, zsírozott
lisztezett pitesütőbe terítjük, az oldalához igazítjuk a tésztát. A töltelékhez az almákat lereszeljük, majd jól kinyomkodjuk. A kinyomkodott almát kevés olajon megdinszteljük, majd cukorral, fahéjjal ízesítjük. Ráöntjük a
kihűlt tölteléket a tésztára. Tetejére rácsozzuk a kisebb
tésztából készült tésztacsíkokat, díszíthetjük is. Majd a
felvert tojással lekenjük és a 180 fokra előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt megsütjük.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Nemzeti vágta
Azon ötlettől vezérelve fordultak Kötegyán Község Önkormányzatához,
hogy képviseltessük magunkat a
Nemzeti Vágta Sarkadon megrendezésre kerülő előfutamán.
A felvetést örömmel fogadva 2020.
szeptember 12-én részt vettünk a
megrendezett eseményen, ahol Csajka
Csaba Kelly nevű lovával képviselte
településünket.
Sajnos a Hősök terén megrendezésre
kerülő döntőbe, már nem jutottunk
be, viszont örömmel tölt el, hogy támogatóinknak hála Kötegyán község
is részt vehetett egy ilyen jellegű
megmérettetésen.
Köszönjük Borbély József, Dr. Deák
Ferenc, Hadi Imre, Hajdu János, Dr.
Hajdu Mihály és Nagy István támogatását!
Kötegyán Község Önkormányzata

Tyukodi László
lelkipásztor
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K o ro n a v í r u s
Magyarországon elindult a koronavírus járvány második
hulláma, amely erősebbnek tűnik mint amilyen az első
volt.
2020.09.21. állás szerint országos viszonylatban 18.886 főt
tartanak nyílván, mint COVID fertőzött beteget, ebből Békés Megyében 141 főt regisztráltak ezzel országos szinten
a legkevesebb fertőzött beteg van.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy az óvintézkedéseket feltétlenül tartsák be ezzel is segítve munkánkat. Hozzáállásukat előre is köszönöm.
Egy-két fontosabb tudnivalót szeretnék megosztani Önökkel:

MASZK: Maszk használat 6 éves kor felett minden tömegközlekedési eszközön, intézményekben, boltokban és olyan
zárt helyeken ahol többen tartózkodnak 2020.09.21-től
visszavonásig kötelező .
HIGIÉNIA: A Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás
után nyúljon! Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!
A maszk helyes használta a száj és az orr teljes eltakarása!
Ajánlatos még gumikesztyű használat főleg a bevásárló
cetrumokban ahol a bevásárlókocsikat és kosarakat nem
tudják minden ember után fertőtleníteni.

Lázas megbetegedés esetén először kérem a telefonon történő jelentkezést! Ez esetben megtudjuk beszélni az esetleges személyes találkozót, vagy hogy telefonon elegendő a
konzultáció.

Kérem a tisztelt kötegyáni lakosságot, hogy ezeket az óvintézkedéseket minden esetben saját és mások egészségének
érdekében betartani szíveskedjenek. Az eddigi fegyelmezett hozzáállást ezúton is köszönöm. Jelen pillanatban Kötegyán területén koronavírus fertőzést nem regisztráltunk.

Recept felírás lehetőség szerint telefonon kérjenek, lehetőleg 9 óra után, hiszen ezúton is csökkenteni tudjuk a váróteremben kialakuló zsúfoltságot.

Kérem a lakosságot, hogy e rövid kis vázlatos koronavírussal kapcsolatos tájékoztatásomat vegyék nagyon komolyan.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Kötegyán 2020.09.21.

KÉZMOSÁS: Rendszeresen és alaposan mosson kezet
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel.

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Tel.: (66) 278 – 422, e-mail: jegyzo@mezogyan.hu
27/2020. (IX. 14.) számú jegyzői utasítás
A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j)
pontja alapján, figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a dolgozók egészségének és életének megóvása érdekében, továbbá a
koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munkafeltételek megteremtése és a közösségi érintkezések számának minimalizálása érdekében az alábbi utasítást adom ki.
1. §
(1) A 27/2020. (IX. 14.) számú jegyzői utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén valamint annak kirendeltségein dolgozó köztisztviselőkre, közalkalmazottakra, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókra és közfoglalkoztatottakra terjed ki.
(2) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási időben a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületébe és a kirendeltségekre egészségügyi maszk – ennek
hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) – viselésével lehet belépni,
melyet a személyes ügyintézés során kötelező használni.
(3) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére valamint annak kirendeltségeire történő belépéskor a bejárati
ajtóknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
(4) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalban biztosított ügyintézés során a hivatalban egyidejűleg tartózkodó személyeknek egymástól legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.
(5) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein úgy kell megszervezni az ügyintézést, hogy az zavartalanul biztosításra kerüljön, ugyanakkor a személyes kontaktus a lehető legkisebb mértékre korlátozódjon.
2. §
(1) Az utasítást közzé kell tenni a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének és kirendeltségeinek hirdetőtábláin valamint a települések honlapján.
(2) Az utasításban foglaltak betartásáért a jegyző felelős.
3. §
(1) Az utasítás 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) Az utasítás visszavonásig hatályos.
Kötegyán, 2020. szeptember 14.
Dr. Nagy Sándor s.k.
jegyző
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Köszönet
Kötegyán Község Önkormányzata hálás szívvel
köszöni mindazok segítségét, akik településünket az idei évben is szépítették:
- Árvai Tibornak és kertészetének,
- a Beregszászi Éva Alapítványnak,
- Dr. Hajdu Mihálynak és feleségének,
- Hajdu-Szűcs Norbertnek és családjának.
"A virágok illata a lelkeket egymáshoz kötő
ima." Iskender Pala
Kötegyán Község Önkormányzata

Magyarok kenyere
Kedves Kötegyáni Lakosok!
Szeptembertől szerda helyett

minden pénteken
mozgó büfé a Piac téren!
lángos,
hamburger,
hot-dog,
kolbász.

2020. szeptember 11-én pénteken 6:00-órától
ismételten várja régi és új vendégeit
a Csocsi Büfé változatlan íz világgal
a Piac téren.

A Magyarok kenyere rendezvény
augusztus 20-hoz, az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó program, mely
kifejezi a magyar nemzet összetartozását és jelentős a karitatív szerepe is.
A program keretében Magyarország
összes megyéjéből és sok településéről, valamint a Kárpát-medence magyar lakta területeiről összegyűjtik a
felajánlott búzát, majd az ünnepélyes
összeöntés és őrlés után készítik el az
augusztus 20-i ünnepi kenyeret Pécsett.
Kornélia Agro Kft. felajánlásával
Kötegyán Község Önkormányzata
leadott egy zsák kötegyáni búzát az
orosházi gyűjtőpontban.
Idén kötegyáni búzából is készült a
Magyarok kenyere.
Kötegyán Község Önkormányzata

Lakossági Tájékoztató
Kötegyán Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be
és nyert el kerékpárút építésére TOP-3.1.1-16-BS1-201700012 azonosítószámon.
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A kivitelezés még folyamatban van, az érintett terület jelenleg építési munkaterületnek számít. A kivitelezés határideje még nem telt le, ezért az érintett területeken munkavégzésre lehet számítani. A terület hossza és az építés jellege miatt nem lehet elkeríteni, ezért kerültek kihelyezésre
a „Használni csak saját felelősséggel” jelzőtáblák.
A Kivitelező készre jelentése és a Műszaki Ellenőr jóváhagyása után kezdődik meg a műszaki átadás-átvételi eljárás.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek türelemmel és
a munkaterületen fokozott óvatossággal közlekedjenek!
Tisztelettel:

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

