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Egy álom megvalósult
A kötegyáni lakosok régen dédelgetett álma vált valóra
azzal, hogy a Nemes János polgármester úr által beadott
TOP -3.1.1-16-BS1-2017-00012 számú Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán Községben című pályázat
2018. június 18. napján pozitív támogatói döntést kapott.
A kivitelezési munkálatok a munkaterület átvételét követően 2020. év elején, határidőben elkezdődtek, megfelelő
időben folytak, mely alapján februárban reméltük, hogy a
beruházás iskolakezdésre, tehát a nyár végére elkészül.
A munkaterület átadását megelőzően sajnos problémák
merültek fel, ám a vállalkozó a kivitelezés során felmerült
műszaki problémákat saját költségén a vállalkozási szerződésben foglalt átadási határidőn belül kijavította és az általa felkért műszaki szakértő szakvéleménye alapján megszüntette. A keletkezett repedések okát a kivitelező saját
kezdeményezése alapján hatóság vizsgálja, tekintettel arra,
hogy a repedések keletkezésének idején a létesítmény a
vállalkozó munkaterületét képezte.
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási
szerződésben foglalt kivitelezési határidő 2020.október
16., melyet sikeresen teljesítettünk.
A projekt tervezett befejezésének időpontja (mely nem
azonos a kivitelezési szerződés befejezésének időpontjával) 2020. november 29.
A megvalósult külterületi kerékpárút hossza 1661 méter,
mely a Kötegyán helységnév táblától a 4252. számú közúton található nemzetközi kerékpárúthoz történő csatlakozásig 1720 méter.
A belterületi szakasz kerékpársávból és kerékpárnyomból
áll, melynek hossza 650 méter.
A megvalósult kerékpárforgalmi létesítmény teljes hossza
ezek alapján 2370 méter.
A létesítmény forgalomba helyezési eljárása folyamatban
van, annak lezárásáig a jogszabályi előírásoknak megfelelően a „ A kerékpárút létesítményt a forgalomba helyezésig mindenki csak saját felelősségre használhatja!” feliratú
tábla a helyszínen marad.
A létesítmény ünnepélyes átadásáról annak üzembe helyezését követően a járványügyi előírások figyelembevételével döntünk.
Kötegyán, 2020.december. 7.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
Kötegyán Község polgármestere

Amikor arra készültem, hogy leírom Önöknek a karácsonyi köszöntőm, számvetést tartottam az előző évről, átgondoltam, hogy
mit is írjak le Önöknek 2020-ból, útravalóul 2021-re. Minél inkább gondolkoztam, annál tanácstalanabb lettem. Annál is inkább
váltam azzá, mert bizonyosságot nyert, nem köszönthetem Önöket úgy, mint ahogyan szokás.
A 2020-as év minden tekintetben megpróbáltatást, nehézséget és
félelmet hozott. Félelmet az ismeretlentől, megmutatta esendőségünket, megmutatta, hogy amikor a vírusról van szó, nem számít,
hogy a világ mely pontján élünk, milyen színű a hajunk, vagy
milyen nyelvet beszélünk. Mindannyiunkra veszélyként leselkedett, aggódás költözött a szívünkbe az idősebb szeretteink miatt.
Sok mindent megtanított ez az év az összefogásról. Példás összefogásnak, közösségvállalásnak lehettünk tanúi, amelyre méltán
lehetünk büszkék.
Büszke vagyok pedagógusainkra, óvónőinkre, dajka nénieinkre,
a biztos kezdet gyerekház dolgozóira, a polgárőrökre, de nem
lehetünk elég hálásak az egészségügyi, konyhai, idősek otthona,
hivatali dolgozóinknak sem.
Jól emlékszem a karantén utáni első alkalomra, de jó is volt Önökkel találkozni!
Minél inkább vártam, annál jobban hiányoztak a közös rendezvények, az együtt töltött
idő.
Bármennyire is szerettük volna, elmaradtak
a március tizenötödikei, május elsejei rendezvények, az elszármazottak találkozója,
illetve az idősek napi, adventi rendezvény
is.
De ne csak negatív dolgokra emlékezzünk,
hiszen nagy munka után és nagy munka
előtt állunk, ami a 2021-es évet illeti.
Idén három korábbi pályázatot befejeztünk,
továbbá felújításra került a kötegyáni bekötőút legrosszabb szakasza, melyet ezúton is
köszönünk a Magyar Közútnak. A Magyar
Falu program keretében elnyert pályázat
kapcsán pedig az orvosi eszközöket már be
is szereztük.
2020-ban beadott és elnyert pályázatok eredményeként 2021-ben
felújítjuk az önkormányzat teljes épületét, de pályázatot nyertünk
az óvoda, a konyha, a ravatalozó felújítására, a Biztos Kezdet
Gyerekház infrastruktúrájának megvalósítására, valamint új játszótér kialakítására is. A 2021-ben megvalósuló beruházások
várható értéke mintegy 75 000 000 Ft.
Számos teendőnk közepette ismét elérkezett 2020 karácsonya.
Annak a karácsonynak az ünnepe, mely nemcsak Jézus születésének, a kereszténységnek, hanem a család, a békesség, az öröm, és
a szeretet ünnepe is egyben.
A szeretet tökéletesen összefog mindent, az Adventi készülődés
erre is figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a karácsonyi ünnephez, a feldíszített fenyőfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a
szeretet, nem lesz teljes az ünnep. Mi tehát a karácsony titka,
hogy megmutassa a szeretet útját?

Ahogy Pál Apostol mondja:
"Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de
közülük a legnagyobb a szeretet."
A szeretet soha el nem múlik.
"A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. (...)
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad." (Karácsonyi szeretethimnusz)
Nagy szükségünk van rá, hogy erőt meríthessünk a mindennapokban és a következő időszakot megújult erővel tudjuk folytatni.
Mintha csak ma lett volna, hogy a karácsonyfa körül ünnepeltünk az elmúlt évben
mindannyian. Akkor is, most is a szeretetről,
a megbocsátásról beszéltünk, beszélünk.
Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a lehető
legtöbb pillanatát éljék meg a karácsony
csodájának azokkal, akik fontosak az Önök
számára. Adjuk időnket, figyelmünket, magunkat családunknak, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek.
Kívánom mindenkinek, hogy a Szeretet és a
vele együtt járó Békesség tegye csodássá az
ünnepeket!
Kötegyán Község Képviselőtestülete, magam és a családom nevében Áldott, kegyelemteljes, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, Önöknek Juhász Gyula: Karácsony felé című versével.
"Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben."
Kötegyán, 2020. december 4.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Ady Endre: Karácsony – Harang csendül...
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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Hírek az iskolából
A diákok, a szülők és a pedagógusok számára is rendkívül
nehéz időszaknak bizonyult a 2020/2021. tanév első 4
hónapja. A korábbi évekhez képest, sokkal több idő kellett
ahhoz, hogy a gyerekek beilleszkedjenek a közösségbe,
elfogadják az iskolai szabályokat, hiszen a tavaszi digitális
oktatás alatt kicsit „elszoktunk” egymástól. Nem könnyített a helyzeten, hogy szigorú járványügyi rendelkezésekhez kellett igazodnunk. Mivel a kedves szülők idén nem
látogathatták iskolánkat, néhány fotóval szeretném illusztrálni iskolánk hétköznapjait.

K i s ó v o d a f r i s s h í re i
Szeptember 25-én megrendezésre
került az érvényben lévő járványügyi
szabályok betartása mellett a közlekedési projektnap, ahol egy előre előkészített ügyességi, közlekedési pályát
próbálhattak ki a gyerekek futóbiciklivel, a hozzá való megfelelő védőfelszerelésekkel együtt. Nagy örömünkre még jelzőlámpás közlekedésben is
részt vehettek az ovisok, sőt a körforgalmat is kipróbálhatták. A gyerekeket Andor bohóc szórakoztatta és
hajtogatott nekik lufit, amit haza is
vihettek, valamint megvendégelték
őket édességgel és üdítővel. Ajándékba kaptak fényvisszaverő karkötőt és
láthatósági mellényt.

Mindent elkövettünk, hogy az iskolai oktatást iskolába
járással fenn tudjuk tartani, de sajnos, ez csak november
végéig sikerült. A koronavírus a pedagógusaink többségét
megbetegítette, ezért az Operatív Törzs 2020. december 1től 10 napra digitális munkarendet határozott meg számunkra.

A december 11-én iskolába érkező gyerekeket a - Borbély
József alpolgármester úr által felajánlott - Mikulás csomagok és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szaloncukor
ajándéka várja majd. Ezúton is megköszönjük a kedves
ajándékokat!

Erősen bízunk abban, hogy 2021 karácsonyán már hagyományos iskolai karácsonyi ünnepséggel búcsúztathatjuk az
esztendőt!
Iskolánk munkatársai nevében is áldott karácsonyt és békés, boldog, új évet kívánok a kedves Olvasóknak!
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

Kerékpáros projektnap
óvodásoknak
2020. szeptember 25-én a járványügyi szabályok betartása
mellett kerékpáros projektnapot tartottunk óvodásainknak.
Az esemény keretein belül óvodánk 20 db futóbiciklivel
gazdagodott
és
minden
kispajtást
dicséretben
részesítettünk. Érmeik mellé 1-1 láthatósági mellényt és
karszalagot, valamint édességeket vihettek haza
mindannyian. A jó hangulatról mindvégig Andor bohóc
gondoskodott.

A járműveket használják egészséggel!
Közlekedjünk biztonságosan!
Kötegyán Község Önkormányzata
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A program szervezői a futóbicikliket
az óvodában hagyták, hogy a gyerekek gyakorolják a közlekedési szabályokat. Élményeiket lerajzolva egy
rajzpályázaton vettek részt a gyerekek. A rajzpályázat nyertesei: Borsos
István, Sárosi Ádám, Valent Csenge
és Varga György Noel. Gratulálunk
nektek, nagyon Ügyesek voltatok.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk a
fertőzés elkerülésére. Eddig is nagy
gondot fordítottunk a tisztaságra, de
ebben a pandémiás időszakban még
fokozottabban figyelünk rá. Naponta

többször fertőtlenítő takarítást végeznek a dajka nénik. A szükséges fertőtlenítő eszközöket biztosítják számunkra. Októbertől a már meglévő
eljárásrend mellé újabb szigorítások
léptek életbe. Egy gyermekkel csak
egy szülők jöhet be az oviba a testhőmérséklet mérési pontig maszkban és
kézfertőtlenítés után. Az óvoda dolgozói pedig önkéntes tesztelésen vettek részt.

Ildikó óvó néni vezetésével „Tök jó”
napot tartottunk, amikor a tökfaragással ismerkedhettek meg a gyerekek.
A november vége és a december
meghozza számunkra a telet sok jeles
napjával, szívet melengető ünnepeivel, hagyományaival, népszokásaival.
Ezek a jeles napok, hagyományok
hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitív
élményeket szerezzenek a gyerekek.
Érezzék a közelgő ünnepek hangulatát, ismerjék meg a néphagyományokat, szokásokat és az összetartozás
jelentőségét.
Sajnos a szülőkkel már hagyománnyá
vált közös programjainkat nem tudtuk
megtartani, de a gyermekek számára
megrendezésre kerültek.
December 2-án feldíszítettük a csodálatos fenyőfát, amelyet Beregszászi
István ajánlott fel az óvodánknak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni,
hogy ismét gondolt ránk.
December 3-án Adventi játszóházat
keretében készítettünk fenyődíszeket,
amelyeket haza is vihettek a gyerekek.
December 4-én Télapócsomaggal
kedveskedett minden óvodásnak Borbély József alpolgármester úr. Köszönjük az óvodás gyerekek és szüleik nevében, hogy gondolt ránk.
December 5-én délután pedig a
CÖCE Mikulása vitt csomagot azon
Kötegyáni gyerekeknek, akik szülei
ezt igényelték. Köszönjük a gyerekek
és szüleik nevében, hogy gondoltok
ránk.
Itt is szeretném megköszönni a Roma
és Román Nemzetiségi Önkormányzatoknak a szaloncukrot és azt, hogy
minden rendezvényünket, ünnepeinket támogatjátok.
Nem felejtkeztünk el meggyújtani
közösen az adventi koszorú első gyertyáját és hetente egy-egy gyertyát
meggyújtva hangolódunk a karácsony
szeretetteli, elmélyült ünneplésére.
Ez az ajándékozás, a jóság ünnepe.
Az ünnepi előkészületünk leglényegesebb eleme a várakozás, a rákészülés,
amit követ majd a beteljesedés. A
meglepetés azonban akkor az igazi,
ha valóban izgatott, várakozó készülődés előzi meg.
Mindenkinek Áldott, Békés, Boldog
Ünnepeket és Egészségben gazdag Új
Esztendőt kívánnak az óvoda és
konyha dolgozói!
Erdősné Marik Mónika
intézményvezető

Kötegyáni közlekedési rajzpályázat-2020
A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése
Kötegyán községben” című pályázat
keretében, a 2020. szeptember 25-én
megrendezett kerékpáros projektnap
folytatásaként, a Kötegyáni Önkormányzat, rajzpályázatot írt ki, a biztonságos közlekedés jegyében. A
rajzpályázaton iskolánk tanulói alsós
- és felsős kategóriában nevezhettek,
és külön kategóriában indulhattak
településünk óvodásai is. Az ovisok
közül szinte mindenki rajzolt, és iskolánk tanulói közül, 36-an készítették
el alkotásaikat. A sok szép rajz közül,
minden korcsoportban, az első három
helyezettet és egy különdíjast választott ki a független szakértő zsűri.
A zsűri tagjai:
- Katona Katalin - az Erkel Ferenc
Kulturális Központ és Múzeum
Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Lakatos Tibor - festőművész
- Veres István - a Gyulai Postagaléria vezetője
- Kerekiné Bucsai Júlia- Art Copy
Studio
- Ravasz Attila- Art Copy Studio
Az eredményhirdetésre, 2020. november 9-én délután, az Ungvári Mihály Művelődési Házban került sor, a
járványügyi előírások betartása mellett, szűk keretek között. A helyezést
elért kis alkotókat és szüleiket, a kiállított alkotásaik és értékes díjak várták, melyeket Polgármester asszony
és a zsűri tagjai adtak át.

A kategóriák győztesei:
Ovisok:
I. helyezett- Borsos István
II. helyezett- Sárosi Ádám
III. helyezett- Valent Csenge
Különdíjas- Varga Noel
Általános iskola- alsósok:
I. helyezett- Földi Viktória Réka - 4.k
II. helyezett- Varga Milán - 4.k
III. helyezett- Budai Johanna - 2.k
Különdíjas- Pallag Nikoletta - 3.k

Általános iskola- felsősök:
I. helyezett- Bálint Beatrix Ilona - 6.k
II. helyezett- Gadnai Jácint - 6.k
III. helyezett- Busi Anna - 5.k
Különdíjas- Styán Junior - 6.k
Gratulálunk a gyerekeknek a szép
eredményekhez és köszönjük a Kötegyáni Önkormányzatnak ezt a színvonalas programot!
Baranyi Adrienne
rajztanár
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Karácsonyi áhítat
Szeretett testvéreim, kedves, ünnepre készülő gyülekezet!
Ez év karácsonya egy igazán különleges ünnep lesz
mindannyiunknak. Úgy tűnik, bár a kereteink változatlanok,
azaz, Szenteste, Karácsony első és második napja, Óév,
Újév lesz, de a tartalom megváltozott. Hosszú hónapok
járványügyi szorongása után, karantén után, elcsüggedve,
elfáradva, sokan betegen, magányosan állunk az ünnep elébe. Mi változtunk meg.
Bár, nem szerettük volna, mégis nélkülöztük a találkozásokat, a kézfogásokat, az öleléseket. Nem
szerettük, mégis vállaltuk a teljes engedelmességet, szabálykövetést, mindenben.
Nem szerettük, és mégis megtanultuk a
digitális ügyintézést, az interneten vásárlást,
az e-mailes temetési egyeztetéseket, az online áhítatokat, a videó megosztón látott istentiszteleteket. Nem szerettük a bizonytalanságot, a várakozást és a várakoztatást, s
mégis ezekhez szabjuk a döntéseinket.
Ki segített?
„Íme Isten, az én segítségem, bízom, és
nem rettegek; mert hatalmam és énekem
az Örökkévaló, ő lett nekem segítségül!”
Ézsaiás 12:1
Ne feledjük, hogy itt a földön semmitől sem
kell félnünk, hiszen az Örökkévaló Isten

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

mindig velünk van, és ha követjük utasításait, bőséggel hull
ránk az Ő áldása.
Bármennyire is elhatalmasodik rajtunk a félelem, a magány,
a szorongás, szakítsunk időt arra, hogy lelkünkben szólhasson hozzánk. A félelem eleinte tán akadályoz abban, hogy
meghallgassuk lelkünket. Legyünk türelmesek és állhatatosak. Csak egyre ügyeljünk: félelmeinkkel őszintén és komolyan foglalkozzunk, mivel a félelem és a szorongás csakis az őszinte, szívből jövő hangokra reagál.
És, vajon, ki szólhat a szívünkből?
Köszönjük, Krisztusunk, hogy szólsz a szívhez, s szólsz a szívből! Halljuk:
 Szeresd az Urat,
 Szeresd felebarátodat, mint magadat,
 Bocsássatok meg egymásnak,
 Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket,
 Még ma Velem leszel a paradicsomban…
Velünk az Isten, Immánuel!
Áldott karácsonyt, boldog ünnepet kívánok
nektek, testvéreim!
Ámen
Tyukodi László
lelkipásztor

Karácsonyi „kisokos”, amit tudni érdemes:
 Advent 3. vasárnapjától megtartjuk az ünnepi istentiszteleteket.
 Az istentiszteletek megtartását csak a járványügy szabályok szerint tehetjük, maszk, védőtávolság, fertőtlenítés, saját énekeskönyv, létszámstop (50) fő.
 Istentiszteletinket az online térben is elérhetővé teszszük.
 Úrvacsorázni is tudunk, persze a szabályok (maszk,
védőtávolság, külön- egyszer használatos pohár,
falatra vágott kenyér, éneklés nélkül) betartásával.
 Adományaikat elektronikusan is tudjuk fogadni, az
egyházközségünk
10918001-00000021-01020011- es bankszámláján.
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Istentiszteletek rendje
2020 karácsonyán
12.24. csütörtök 15:00

Szenteste- ünnepi istentisztelet
templom

12.25. péntek 09:30

Karácsony I.nap- ünnepi istentisztelet, úrvacsora
templom

12.26. szombat 9:30

Karácsony II.nap- ünnepi istentisztelet
templom

Október elseje az Idősek világnapja.
Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket,
akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.
Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról–
generációra a sok tudás.
Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem
az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is
mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával
helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább
adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak.
Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó
életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell
rájuk segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után
örömteli életet élhessenek.
Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei
életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük
felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős
embertársunknak.
Kötegyán Község Önkormányzata

Kerékpáros projektnap
iskolásoknak

Alkalmainkra szeretettel várjuk!

Kötegyán Község Önkormányzatának
p á l y á z a t i h í re i
Önkormányzatunk a 2020-as évben is próbált minél több pályázati
lehetőséget megragadni, melynek meg is lett az eredménye. Öszszesen 10 db pályázatot nyújtottunk be, melyekből 7 db-ot meg is
nyertünk, mintegy 75 mFt értékben. Ezek a pályázatokat az alábbiak:
1. Infrastrukturális feltételek kialakítása a kötegyáni Biztos
Kezdet gyerekházban (EFOP-2.1.2-16-2019-00152)
A pályázat tartalmazza a Gyerekház infrastruktúráját, úgymint
játszószoba, csoportszoba, WC, fürdő és konyha kialakítását. A
Gyerekház az Önkormányzati Óvoda és Konyha épületében lesz.
támogatási igény: 15 000 000. Ft.
elnyert támogatás: 15 000 000. Ft.
2. Orvosi Rendelő eszközbeszerzés Kötegyánban (MFPAEE/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.
3. 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.
4. 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.
elnyert támogatás: 11 998 840. Ft.

5. 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.
elnyert támogatás: 25 974 826. Ft.
6. A Ravatalozó épület felújítása Kötegyánban (MFPFVT/2020)
A Ravatalozó épületének tető felülvilágítói kerülnek cserélésre
időtálló anyagokkal, a megrongálódott tartószerkezetek is cserélve lesznek.
támogatási igény: 2 999 193. Ft.
elnyert támogatás: 2 999 193. Ft.
7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2020
(488228)
Az Önkormányzat fenntartásában álló Napközi konyha belső
felújítása, amely tartalmazza a padlóburkolatok javítását, vakolati hibák javítását, festést és meszelést, az elektromos hálózat
bővítését és új, korszerű konyhai eszközök telepítését.
támogatási igény: 12 189 086. Ft.
elnyert támogatás: 11 579 631. Ft.
A kivitelezések előkészítése folyamatban van, várhatóan 2021
első negyedévében megkezdődnek a felújítások. 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

2020. szeptember 25-én a járványügyi szabályok betartása mellett
kerékpáros projektnapot tartottunk iskolásainknak.
Az esemény keretein belül iskolánk leggyorsabb tanulói 6 db
biciklivel és egy rollerral gazdagodtak.
Díjazásban részesült a leggyorsabb, leglassabb versenyzőnk,
illetve egy év használatra kaptak meg 1-1 biciklit a leggyorsabbak. Egy kislány és egy kisfiú kerékpár került megítélésre alsó
tagozatban, két női és két férfi kerékpár felső tagozatban.
Iskolánk minden év szeptemberének utolsó péntekén sportnapot
szervez (Európai Diáksport Napja). A mai leggyorsabb tanulók
ezen időpontig használhatják „paripájukat”. A kerékpárok egy év
múlva új gazdára lelnek.
A díjazottaknak szívből gratulálunk, használjátok egészséggel!
Reméljük mindenkinek ízlett a vattacukor, senki nem tért haza
ajándék nélkül és jól érezte magát!
Közlekedjünk biztonságosan!
Kötegyán Község Önkormányzata

1%
Köszönet
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület vezetősége ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik 2019. adóévi személyi jövedelem adójuk 1 %-ának felajánlásával támogatta egyesületünket.
A felajánlott 1 % összege: 164.483.- forint. A befolyt összeget
az egyesület gyermek képzőművész foglalkozások megtartására és az Asszonykórus támogatására használja fel.
Köszönettel a vezetőség nevében
Torzsa Ibolya
egyesületi titkár

Köt e g yáni Króni k a
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Szent-Mihály nap
2020. szeptember 27-én megrendezésre került a Szent
-Mihály
napi
tűzgyújtás
Kötegyán
Község
Önkormányzata szervezésében, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kezelt „Kistelepülések kulturális
eseményeinek támogatása” című EMT- E-19-0109
azonosítószámú pályázat keretében. Az esemény a Dirty
Slippers zenekar koncertjével kezdődött és tábortűzzel ért
véget. Az esemény ideje alatt az önkormányzat dolgozói
bort és forró teát szolgáltak fel a kilátogatóknak.

A humánjárvány miatt a rendezvényen a vártnál
alacsonyabb volt a részvétel, ami az országos állapotot
tükrözi. Az esemény családias, meghitt hangulatban telt,
a kilátogatók nagyon jól érezték magukat
Kötegyán Község Önkormányzatának célja a település
életének fellendítése az ehhez hasonló kulturális
események szervezésével, melyen a falu apraja-nagyja
kikapcsolódhat, szórakozhat.
Noveczki János
műszaki ügyintéző

Kiosztották a legszebb
kerteknek járó díjakat
A pandémiás helyzet ellenére is szép számmal jelentkeztek Kötegyán Községben az idén első ízben meghirdetett
Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „Legszebb konyhakertek”
versenyre. Az országos program hét különböző kategóriában díjazza a jelentkezőket: balkon (erkélyen kialakított),
mini (10-50 m²), normál (50 m² felett), zártkert 1.
(zöldséges), zártkert 2. (gyümölcsös), zártkert 3. (vegyes
zöldség és gyümölcs), közösségi (óvoda, iskola, csoport,
szervezet). Jelentkezni 2020. június 15-ig lehetett, amely
Kötegyán Község honlapján valamint a településen elhelyezett plakátokkal került meghirdetésre, hogy minden
lakos értesülhessen róla. A zsűri két alkalommal tekintette meg a kerteket, melyekről fényképes dokumentum
készült. Az eredményhirdetésre 2020. október 21-én került sort. A kertművelés és kertészkedés jelentősége ebben az évben még inkább felértékelődött, bizonyította a
jelentkezők lelkesedése.

I. évfol yam , 3. s z ám

„Hát kifáradt az ember a sok ünneplésbe…”
Kötegyáni karácsonyok a múlt században
A Kötegyánról szóló néprajzi feljegyzéseket kitörő örömmel fedeztem fel a
gyulai múzeum raktárában. Karácsony
közeledtével érdekelt, hogy falunkban
hogyan ünnepeltek száz évvel ezelőtt.
Milyen karácsonyi szokások éltek Kötegyánban az 1900-as évek első felében?
Kötegyánban karácsonyfát először
az I. világháború előtti években állítottak, de még jó ideig csak a módosabb
családoknál találhattuk meg. A karácsonyfa díszeit házilag állították elő és
javarészt ehetőek voltak.
Falunkban is szokás volt a kántálás.
Karácsony estéjén a kántálók zsoltárokkal és köszöntőkkel jártak házról házra,
jó egészséget, bő termést kívánva a
gazdának. A köszöntőkért cserébe kalácsot, pálinkát, szalonnát, a gyerekeknek
almát, diót, majd később pénzt adtak. A
falubeli legények betlehemezni is jártak, akik a házigazdától bort kaptak a
Betlehemben, Jézus születésekor történtek felelevenítéséért.

„Karácsonykor nagy ajándékozások
voltak mindig.” A gyerekeknek ekkor
ajándékoztak új téli ruhát, csizmát, a
legényeknek kalapot. Édesség is járt
nekik, például mézesbáb, mézes kukorica és lekváros dió. A ház ura új ingeket,
az asszony pedig kendőt, vagy ha módjuk volt rá, fülbevalót kapott.
Az ünnepi asztalra krémes sütemények helyett kalács és pogácsa került,
később pedig elterjedtek a lekvárral
vagy dióval töltött kőttes tészták. Sokan
az ünnepekre időzítették a disznóvágást, így a vendéglőben vagy a házaknál tartott nagy közös vacsorákon bőséggel terített asztal és aradi bor várta a
vendégeket. Háznál a szobába terítettek,
ilyenkor kihordták a bútort a konyhába
vagy a kamrába. Nem maradhatott el a
tánc sem, a házakhoz zenészeket hívtak
és citera- vagy hegedűszóra táncoltak,
akárcsak szilveszter éjjelén.
Az újesztendő beköszöntével, január elsején sok lány foglalatoskodott

jövendöléssel, ólomöntéssel, hiszen
kíváncsiak voltak, hogy férjhez mennek
-e abban az évben. Lánynéző nap is
volt, a legények ezen a napon jártak a
lányos házhoz, hogy megszemléljék a
jövendőbelijüket és vele együtt a ház
rendjét is.
Az 1960 decemberében rögzített
visszaemlékezések gyermekkori, fiatalkori karácsonyi élményekről mesélnek.
Akár volt karácsonyfa és ajándékozás
az otthonokban, akár nem, a gyermekként átélt karácsony marad a legszebb,
és emlékeinkben a szeretteinkkel együtt
töltött idő rögzül örökre.
Nagy Adrienn
Néprajzos-muzeológus − Gyulai Erkel
Ferenc Múzeum
Az alábbi linken Kötegyánban az 1966ban gyűjtött karácsonyi dalt is hallhatnak:
https://zti.hungaricana.hu/hu/
audio/6767/?t=00%3A07%
3A44#record-46213

Új lendületet kap a magyar agrárium
Megjelent a Magyar Közlönyben a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett jogszabály révén 2021 januárjától kedvezőbb működési és
adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az
őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások.

A jelenlegi egyszemélyes őstermelőknek nincs teendője,
ők továbbra is őstermelők maradnak, a most meglévő adómentes 600.000,- Ft helyett a mindenkori éves mininálbér
fele lesz az értékhatár. Kibővül a tevékenységi kör, és
kiegészítő tevékenységet is folytathat az őstermelő (pl:
agroturizmus, élelmiszer-előállítás, mezőgazdasági szolgáltatás). Fontos, hogy a kiegészítő tevékenységből származó bevétel a teljes őstermelő bevétel legfeljebb 25%-a
lehet! Az igazolványok évente történő érvényesítése megszűnik, az igazolvány visszavonásig érvényes lesz, a betétlap csak nyilvántartásra szolgál. Az őstermelőknek 15
napos bejelentési kötelezettségük lesz.
A jelenlegi közös őstermelő igazolvány és a családi gazdaságok egy kategóriába kerülnek, ez lesz az ŐCSG
(őstermelők családi gazdasága), az átállásra rendelkezésre
álló határidő 2021. június 30. Itt is jelentősen kedvezőbbek lesznek az adózási értékhatárok. Fontos változás,
hogy 2021. január 01-től csak 16 év feletti őstermelő tartozhat az ŐCSG-be, viszont a 2020. december 31-ig meglévő családi gazdaságban szereplő kiskorú benne maradhat.
A CSMT (családi mezőgazdasági társaság) egy minősítési
kategória, a már meglévő gazdasági egységek számára. A
minősítést az Agrárkamara végzi.

A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba, néhány főbb
változást szeretnék kiemelni.

Normál kategóriában Kelemen Gábor és Kelemen Gáborné házaspár nyert, míg Zártkert 1. (zöldséges) kategóriában Iszály György nevezett és nyert. A legnagyobb érdeklődés a Zártkert 3. (vegyes zöldség és gyümölcs) kategóriában volt, itt az első helyezést Borbély Mária érdemelte ki.
Minden résztvevő értékes díjazásban részesült, hiszen
mindenki egyformán hozzájárult ahhoz, hogy a település
tiszta, rendezett és esztétikus képet mutasson. Nagyon
szépen köszönjük minden kertművelőnek az eddigi lelkiismeretes, gondos munkáját. Reméljük, 2021-ben ismét
csatlakozhatunk a versenyhez, addig is további sok sikert
és jó egészséget kívánunk.
Ruzsáné Kuczera Andrea

Jövő évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi
működési formák szabályozása. Ezek az őstermelők, az
őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT). Azon működési formák,
melyeket a törvény nem érint (például egyéni vállalkozók), változatlan szabályok szerint működhetnek a továbbiakban is.
A NAK külön internetes aloldalon (www.nak.hu/csg) is
összefoglalja az új jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókat.
Itt részletesen megismerhető a szabályozás, ki-ki aszerint
is tájékoztatást kaphat, hogy jelenleg melyik kategóriába
tartozik. Az aloldalon elérhető egy adózási kalkulátor,
megismerhetőek a jövőbeni működési formák, illetve az
is, hogy az év végéig kinek milyen teendője van a változásokkal kapcsolatban.

Részletesebb információk a Kamara honlapján elérhetőek,
illetve kereshetik a falugazdászokat, könyvelőket.

Braun Nóra
falugazdász
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Öko-tó és Öko-park
Településünk egyik legszebb látványossága a Gyepes-ér
Temetőalji szakaszán található tó, és mellette a természetes, víz- és szélhordta „kunhalomszerű” földépítmény, melyet ma úgy ismerünk, mint az Öko-tó és Öko-park.
A terület mai formáját először a Kötegyáni Baráti Kör
Egyesület álmodta meg, melynek megvalósítására 20022003-ban került sor Nagyné Feflöldi Ilona polgármester
asszony segítségével, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága által biztosított, vissza nem térítendő
állami támogatásból. A természeti rehabilitáció részeként a
tó medrét kikotorták, a beáramló ágra természetes vízszűrőt alakítottak ki, a földhalomra kilátó épült, a területet
parkosították és kopjafákat készítettek.

2003 és 2011 között a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
Körös Art Művészeti Társasága évenként nemzetközi művésztelepeket szervezett, melyek alkalmával a település
több pontjára is készültek kopjafák, emlékpadok, így jött
létre a több mint 150 alkotásból álló kopjafa-gyűjtemény.
Az Öko-park állagmegóvásáról Nemes János polgármester úr gondoskodott 2010 és 2019 közötti időszakban.
Eleinte önkormányzati, majd közfoglalkoztatási keretből
állandó gondnok biztosította a park szépségét, az ehhez

„Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán községben”
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012
Kötegyán Község Önkormányzata a TOP-3.1.1-16-BS12017-00012 számú „Kerékpáros közlekedés fejlesztése
Kötegyán Községben” című pályázat keretében 100%-os
támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban
részesült a megvalósítani tervezett kerékpárút kiépítésére.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

szükséges eszközökkel ellátva. 2016. évben a kopjafákat
felújították és festésen is átestek. 2016-ban turisztikai pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, amely az Ökoparkra alapozva egy turisztikai útvonal létrehozását tartalmazta, sajnos erre nem nyertünk támogatást.

2019-ben sikeresen pályáztunk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az Öko-park
turisztikai fejlesztésére, mely tartalmazta egy mezítlábas
ösvény építését, pihenőhelyek kialakítását, a kilátó felújítását és a bihari táj biodiverzitását bemutató táblarendszer
telepítését is. A kivitelezésre 2020-ban került sor, melyet
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester asszony
felügyelt. A projekt részeként bemutató anyagok és promóciós videó is készült.
A humánjárvány elleni védekezés szabályainak betartása miatt nyilvános átadó ünnepség megtartásáról a későbbiekben fogunk dönteni.
Noveczki János
műszaki ügyintéző

Országzászló

A pályázathoz kapcsolódóan Közlekedésbiztonsági rajzversenyt rendeztünk óvodás, általános iskolai alsós- és
felsős korosztályban. Szép és színvonalas rajzokat készítettek a gyerekek, melyeket szakmai zsűri bírált el. A nyertes
rajzokat értékes ajándékokkal díjaztuk (roller, érem, kerékpár tartozékok).
Elindításra került a Bringázz a Munkába kampány.
A Kötegyáni Általános Iskolában már folynak a tantermi
oktatások kerékpáros ismeretek témakörben, a 10 alkalomból álló képzésben minden tanuló bevonásra kerül.
Kötegyán Község Önkormányzata

Kupakgyűjtő szívet adományozott a Pojnár család településünknek, melyet a piac téren állítottunk fel.

Hálásan köszönjük felajánlásukat!
Kötegyán Község Önkormányzata

Idősek világnapja
Az Idősek Világnapját 1991-ben rendezte meg először az
Egyesült Nemzetek Szervezete. Kötegyánban évek óta
ezt az ünnepet október végén tartják, idén sem lett volna
ez másként. Az ételek alapanyagait, a finom süteményeket megrendeltük, a meghívókat bekészítettük. A rendezvényen a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával
élő zene biztosította volna az önfeledt hangulatot. A koronavírus járvány azonban közbeszólt, a meghívókat már
nem tudtuk kiküldeni, ám a képviselőtestület egybehangzóan úgy döntött, valamilyen formában mégis tiszteljük
meg Önöket. Újraterveztünk.

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.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
Polgármester

A projekt keretében közlekedésbiztonságot segítő programok és társadalmi felelősségvállalást erősítő akciók kerültek megrendezésre. Mobil KRESZ park kitelepülés keretein belül a kötegyáni óvodás gyermekek megismerkedtek a
közlekedési jelzőlámpákkal és táblákkal, a gyalogátkelőhelyen való közlekedés szabályaival. A gyerekek nagy örömmel fogadták Andor bohócot, a lufihajtogatást követően
közösen próbálták ki az ajándékként kapott futóbicikliket.
Szeptember hónapban Kerékpáros projektnapot tartottunk
a Kötegyáni Általános Iskola tanulói részére. Kerékpáros
ügyességi pályán próbálhatták ki magukat a gyerekek, lassúsági versenyen és különböző KRESZ foglalkoztató programokon vehettek részt. A nap végén értékes ajándékokban
(kerékpár, roller, serleg, stb.) részesültek, minden résztvevő közlekedésbiztonsági eszközöket (láthatósági mellény,
fényvisszaverő karpánt, lámpaszett, stb.) kapott.

Kupakgyűjtés a sérült
gyermekekért

November 17-én mintegy 300 Merci bonbon indult útjára 65 év feletti állandó lakcímmel rendelkező lakosainknak.
Reméljük egészséggel fogyasztották!
Jó egészséget kíván Kötegyán Község Önkormányzata

Köszönet
Fotó: Licska Balázs

TOUR THE TACX
A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012 számú „Kerékpáros
közlekedés fejlesztése Kötegyán Községben” című pályázat keretében megrendezésre került a virtuális bicikliverseny. A vállalkozó szellemű résztvevők egy festői tájon
biciklizhettek, az Önkormányzat tanácstermében felállított
rögzített kerékpáron.
A résztvevők között értékes ajándékok kerülnek kiosztásra.
Szívből gratulálunk Diószeginé
Kátai Anikónak az
elért eredményhez!

Kötegyán Község Önkormányzata hálásan köszöni
Beregszászi Istvánnak és családjának, valamint
Hajdu János képviselő úrnak és családjának, hogy településünket idén is szebbnél szebb karácsonyfával ajándékozta meg.
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Tájékoztatás zárvatartásról és a karácsonyi időszak
ügyfélfogadásáról

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Tel.: (66) 278 – 422, e-mail: jegyzo@mezogyan.hu
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal
2020. december 12-én (szombat)
zárva tart.
A karácsonyi időszakhoz közeledve 2020. december 21. (hétfő) és 2020. december 31. (csütörtök) között az alábbiak
szerint alakul az ügyfélfogadás mind a székhely, mind a kirendeltségek vonatkozásában:
2020. december 21. (hétfő): 08.00 – 12.00
2020. december 23. (szerda): 08.00 – 12.00
2020. december 28. (hétfő): 08.00 – 12.00
2020. december 30. (szerda): 08.00 – 12.00
Kérem Önöket, hogy az eddigiekhez hasonlóan, a hatályban lévő egészségügyi szabályokat betartani szíveskedjenek!
Kellemes ünnepeket és egészségben gazdag új évet kívánok!
Vigyázzunk egymásra!
Kötegyán, 2020. december 9.
Dr. Nagy Sándor s.k.
jegyző

COVID-19
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TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 FERTŐZÉSBEN SZENVEDŐ,
VAGY ERRE GYANÚS BETEGEKNEK.
ADMINISZTRATÍV TEENDŐK:

OTTHONI TEENDŐK:

Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz és szaglásvesztés esetén a háziorvos telefonos értesítése!
Ha bármelyik tünetet észleli magán semmiképp ne menjen
be a rendelőbe előzetes telefonos megbeszélés nélkül!
Ha alapos a gyanú COVID-19 fertőzésre PCR tesztet rendelünk Önnek.
A mentőszolgálat munkatársai felveszik önnel telefonon a
kapcsolatot (kb. 1-3 nap, leterheltségtől függően) és egyeztetnek mikor és hol történik meg a mintavétel. Fontos,
hogy jó telefonszámot adjon meg nekünk, ezen fogja a
Mentőszolgálat és Népegészségügyi Osztály felvenni Önnel a kapcsolatot!
Ha megtörtént a mintavétel kb. 4-6 nap múlva megjelenik
a lelet az EESZT rendszerben, illetve elérhetővé válik az
ügyfélkapu e-egészségügy rendszerében. Akinek van ügyfélkapu hozzáférése az tudja saját magának ellenőrizni az
eredményét! Akinek nincs annak mi nézzük a leletet az
EESZT-ben.
FONTOS: Mi nem tudjuk meggyorsítani sem a mintavételt
sem az eredmény megszületését, ez teljesen automatikus,
nincs beleszólásunk a rendszerbe!
Amennyiben COVID-19 fertőzés gyanúja áll fent, nagyon
kérnénk Önöket, hogy tartsák be az önkéntes KARANTÉN
előírásait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat ne hagyják el
(kivétel lehet a mintavétel.)
A karantén a tünetek megjelenésének napjától min. 10 napig tart. A karantén feloldásához további tesztre nincs
szükség!!
Munkába álláshoz csak és kizárólag egészségügyi dolgozóknak van szüksége negatív teszteredményre!
Amennyiben Ön dolgozik értesítse munkahelyét a betegség
fennállásáról, de lázasan semmiképpen ne menjen dolgozni
és feltétlenül tájékoztasson minket is időben a táppénzigényről!

Izoláció a család többi, egészséges tagjától! (otthon is
maszk, lehetőség szerint külön szoba, fürdő időben elosztott használata)
Rendszeres kéz és felületfertőtlenítés!
Bőséges folyadék fogyasztás, min 2liter/nap, de láz esetén
több is lehet!
C-vitamin l000mg/nap,
D3-vitamin 3000NE/nap Magnézium: 300-400 mg/nap
Lázcsillapítás, izomfájdalom, fejfájás:
Paracetamol 3-4x 500mg,
Ibuprofenmax. 600mg/nap
Metamizol (algopyrin) 3-4x500mg/nap
Köhögéscsillapítás:
1. Mézes tea
Száraz köhögés: Háziorvosa receptköteles gyógyszert ír
fel.
Amennyiben lehetőség van napi l-2x vérnyomás mérés,
gyakran van alacsony vérnyomás. Naponta lázmérés.
Telefonos egyeztetés háziorvossal 2 naponta.
AMENNYIBEN ÁLLAPOTA HIRTELEN ROSSZABBRA FORDUL, MELLKASI FÁJDALOM, FULLADÁS,
NAGYFOKÚ GYENGESÉG JELENTKEZIKAZONNAL
HÍVJA A Mentőszolgálatot a 112 telefonszámon!
Ha kérdése van hívja háziorvosát 06 66 278-515 telefonszámon.
Megértésüket, megosztásokat köszönjük!
Vigyázzunk egymásra !!

Lakossági tájékoztató a helyi közellátásról
1. Kötegyáni élelmiszerboltok telefonos rendelés kiszállítás:
- Miska Bolt
06-66-278-386

Magdi Bolt

06-66-278-255

Köszönet

Rendelés felvétel: életkortól függetlenül bárkinek,
12:00 óráig
Rendelés kiszállítása: 13:00 és 14:00 óra 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 óra között
2.000 Ft összeghatártól, a kiszállítás ingyenes.
2. Egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítása
65 év felettieknek (szociális étkeztetés):
„A” menü
550 Ft
„B” menü
790 Ft
„C” menü
790Ft
Külsős étkezés:
„A” menü
790 Ft
„B” menü
790 Ft
„C” menü
790Ft
A kiszállítás ingyenes.
Az étlap megtekinthető a facebook-on (https://huhu.facebook.com/people/Kötegyán-Község), valamint a
helyi élelmiszerboltokban.
Étkeztetés heti menü igénylés: Napközi Konyha Kötegyán:
06-66-278-329
Kérjük, aznapi ételrendelését délelőtt 8:00-óráig adja le.
3. Gyógyszerellátás:
Amennyiben 65 év feletti, illetve krónikus beteg személy
nem tudja kiváltani a gyógyszerét, kérjük jelezze a
06-66-278-531-es telefonszámon, a Kötegyáni Idősek Otthonában.

Rendelés felvétel: életkortól függetlenül bárkinek,
12:00 óráig
Rendelés kiszállítása: 12:00 és 14:00 óra között
2.000 Ft összeghatártól, a kiszállítás ingyenes.

Kötegyán, 2020. 12. 01.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Kötegyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete hálásan
köszöni a Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamit Borbély József alpolgármester
Úrnak, hogy gyermekeinket mikulás csomagokkal lepték meg.

Lakossági tájékoztató
Tisztelt Kötegyáni lakosok!
Az ünnepi időszakra való tekintettel Kötegyán Község
Önkormányzatának Konyha intézménye 2020. december
21. és 2021. január 4. között egyfogásos („A”) menüt biztosít.
Kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván a konyha valamennyi dolgozója.
Boldog Zsuzsanna Dóra
mb.élelmezésvezető

Büfékocsi a Piactéren
Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Kötegyáni lakosságot,
hogy büfékocsink a településre 2020-ban utoljára december 18-án érkezik. 2021. január 8-ától ismételten szeretettel várjuk régi és új vendégeinket.
Áldott ünnepeket kíván a
Csocsi Büfé csapata
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Gyalogolt a falu a mellrák
megelőzés jegyében
Ünnepi kommunális (vegyes) hulladékszállítási rend
Kötegyánban
Tisztelt Ingatlanhasználók!

Minden évben Október, a mellrák elleni küzdelem hónapja. Fel kell hívni a figyelmet a mellrák megelőzés fontosságára, hiszen az emlőrák az egyik leggyakrabban előforduló női daganatos megbetegedés.
Ezen gondolat jegyében gyalogolt a falu.
Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!
Kötegyán Község Önkormányzata

Lakossági Tájékoztató
Tisztelt Kötegyáni lakosok!
A szociális tüzelőanyag kiszállítása várhatóan 2021. január 4-én kezdődik.
Kötegyán Község Önkormányzata

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre és az Új évi ünnepre való tekintettel a kommunális
(vegyes) hulladékszállítás időpontjai Kötegyán településen
az alábbiak szerint változnak:
- December 24-én, csütörtökön lesz elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék, december 25., péntek helyett.
- December 31-én, csütörtöki napon szállítják el a cég
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot,
2021.január 1., péntek helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a
gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2021. I. negyedév—Kötegyán

Finom mézeskalács
Hozzávalók:
- 25 dkg méz
- 5 dkg vaj
- 3 egész tojás
- 10 dkg porcukor

- 1 ek fahéj
- 1 tk őrölt szegfűszeg
- 2 dkg szalalkáli
- 70 dkg liszt

Elkészítés:
25 dkg mézet és 5 dkg vajat langyosíts össze!
Egy másik edénybe tegyél 3 egész tojást, 10 dkg porcukrot, 1 evőkanál fahéjat, 1 teáskanál őrölt szegfűszeget, 2
dkg szalalkálit! Jól dolgozd össze turmix géppel, majd a
kihűlt vajas mézhez adjad, s jól keverd el! Gyúrjál bele
kézzel 70 dkg sima lisztet. letakarva egy napig pihentesd
szobahőmérsékleten.
Nyújtsd ki kb. 4 mm vékonyra, formázd (angyalka, karácsonyfa, csengő, télapó stb.), tedd sütőpapírral bélelt sütőlemezre! Forró sütőlemezen süsd 4-5 perc alatt
mogyoróbarnára! Előtte vagy utána felvert egész tojással
kend meg, hogy fényes legyen.

Kedves kötegyáni szurkolók és támogatóink!

Díszítő cukormáz
A mázhoz 1 tojásfehérjét keverj ki annyi átszitált porcukorral, amennyit felvesz, hogy sűrűn folyós masszát kapj!
Lyukas sarkú zacskóba kanalazva rajzolj vele mintákat a
mézeskalácsra!
Jó sütést és készülődést kívánunk!
Nagy Imréné
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a nehéz
időszakban nyújtott támogatást, a kisebb - nagyobb segítségeket. Mindenre nagy szükségünk van. Lehetőségeink, lassan de biztosan beindulnak. Amit lehet, mindent
megteszünk érte, mert fejlődni szeretnénk és kell is a
csapatért.
Egy verssel, szeretnénk minden jót kívánni az ünnepekre.

„Hamarosan eljön a várva várt ünnep, a karácsony.
Addig is csendesedjünk el egy pillanatra, és köszönj meg
mindent, amit az idei év adott neked.
A küzdelmet, a boldog pillanatokat.
A tanuló leckéket, a reményt, a szeretetet.”
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
Kötegyáni Futball Club
Hajrá Kötegyán!

