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A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus
kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. A zsidó
vallásban a pészachot ünneplik, ami azt jelenti: elkerülni, kikerülni, az egyiptomi rabságból való szabadulás
emlékére. A két ünnep eredetileg időben egybeesett, de
a niceai zsinat 325-ben a keresztény húsvétot a tavaszi
nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra tette. Ez az időpont évről évre változik, ezért a
húsvét mozgó ünnep. A tavaszi nap-éj egyenlőség idején az újjászületést, a feltámadást az ősidőkbe visszanyúlóan ünnepelték.
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Hírek az állami utak
állapotáról
2021. február 11-én Kötegyánba látogatott Cserkúti
András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei
igazgatója.
A személyes találkozás legfőbb témája a Sarkad és a
Kötegyán központjáig húzódó állami út állapota volt.
Örömmel tájékoztatott, hogy a Sarkad és a Véda kapu
közötti útszakasz a közeljövőben meg fog újulni 2218
méter hosszan, mintegy 465 millió forintból, de tervezik a kapu, valamint a határátkelőhely közötti útszakasz felújítását is. Ennek hossza megközelíti a 4 kilométert, a becsült költsége pedig a 800 millió forintot.
Az említett felújítások pályázati forrásból valósulnának meg.
Meghallgatta Békés megye legnagyobb lélekszámú
zsáktelepülésének további álmait és vágyait is.
Bízzunk az álmok mihamarabbi megvalósulásában!
Tisztelettel:
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Jól emlékszem a tavalyi húsvétra. Bő egy hónappal a
járvány hazai berobbanása és a korlátozó intézkedések
bevezetése után volt. Visszatekintve, bár akkor úgy
éreztük, hogy már régóta tart a
„maradj otthon”, nyomasztó a bizonytalanság, hiányoznak a megszokott programok és szeretett hagyományok, az az időszak kegyelmi állapot volt ahhoz képest, ami az ősszel
jött. Akkor nem csak azt nem sejtettük, hogy mennyire más lesz a járvány második hulláma, de abba sem
gondoltunk bele, hogy lehet egyáltalán második. A tavaszi időszakot –
amellett, hogy mindenkinek nyilvánvaló áldozatokat kellett hoznia – belengte a remény. És nemcsak annak a
reménye, hogy együtt, összefogva le
tudjuk győzni a vírust, és túl leszünk
rajta, mint oly sok mindenen a történelmünk során, hanem annak a reménye is, hogy az a rengeteg pozitív
kezdeményezés, ami a karantén időszakban indult el, velünk marad.
Nemcsak konkrét kezdeményezésekre gondolok, pedig
azok is szívet melengetőek voltak: a közös taps az egészségügyben dolgozóknak, a közös drukkolás a tanároknak és a diákoknak, a közös izgulás az érettségizőkért, a
bevásárlás az időseknek, a maszkvarrás a település lakóinak, felügyelet azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudták megoldani, hogy otthon maradjanak. Azt
éreztük az elzártság alatt, hogy a fizikai távolmaradás
megnyitott olyan új csatornákat, amelyeken keresztül
újra egymásra találhatunk. Telefonon hívtuk azt a nagynénit, akivel már ezer éve nem is találkoztunk, unokák
videóhívásoztak minden héten a nagyszüleikkel, a számítógép képernyőjén nagymamákat láttunk mesét olvasni, és nagypapákat, ahogy a sakklépéseket magyarázzák.
A generációs feszültségek helyébe generációs szolidaritás lépett, az összetartás, közös feldolgozás sokat segített. Egy emberként voltunk hálásak azoknak, akik a
frontvonalban álltak helyt, az egészségügyi dolgozóknak, a polgárőröknek, a rendőröknek, a tűzoltóknak és a
Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat munkatársainak.
Talán mindezek miatt voltunk biztosak abban, hogy a
járványidőszak hamar véget ér, és mi nem azt az életet
fogjuk folytatni, amit előtte éltünk, hanem egy jobbat.

Azt reméltük, hogy 2020 tavaszából magunkkal tudjuk
hozni mindazt, amit felfedeztünk magunkban és másokban: az odafigyelést, a megértést, a segítőkészséget, a
türelmet, és jobb lesz a világ. Nem voltunk felkészülve
arra a próbatételre, ami elé 2020 ősze állított minket,
ezért a második hullám az állandósult bizonytalanságot
és a reménytelenséget hozta el. Mindez olyan folyamatos stresszforrást jelentett, ami jelentősen befolyásolta a
mentális állapotunkat, olyan embert próbáló időszak
volt, amelyben a kiszámíthatatlanság és a hirtelen változások mindenkit megviseltek.
Az idei húsvét is más, mint amit megszoktunk.
Van, amit az idén is még nélkülöznünk kell: a nagy jövés-menést, utazásokat, távolabb élő rokonokkal és barátokkal való találkozásokat, de összpontosíthatunk arra,
ami már megadatik.
A világjárvány soha nem látott módon rengette meg az életünket. A
vírus korszakhatárt jelent, ha lecseng
a járvány, akkor is másmilyen lesz az
életünk. A veszélyhelyzet során az a
kettősség alakult ki, hogy noha a fizikai kapcsolatainkban távolságot kellett tartani, a folyamatos online jelenlét összehozta az embereket.
Szabó Andrea szociológus egy lehetséges új „vírusgeneráció” létrejöttének lehetőségeit vizsgálva megállapította, hogy „a világjárvány a második
világháború óta a legnagyobb globális trauma, amivel az emberiség egésze szembenéz. Ez elegendő lehet
ahhoz, hogy egy lehetséges generációformáló erő legyen”.
Engedjék meg, hogy befejezésül Ferenc pápa szavait
idézzem:
„A járvány előtti normalitás ugyanis beteg volt, ez most
kiderült. Ne térjünk vissza tehát ahhoz a normalitáshoz,
mert az igazságtalanság, az egyenlőtlenség és a környezeti pusztulás beteggé tette. Olyan normalitást kell teremtenünk, mint amilyen Isten Országa… Ahhoz, hogy
kikerüljünk a járványból, nemcsak a koronavírusra kell
gyógymódot találnunk – ami nagyon fontos! –, hanem a
nagy emberi és társadalmi-gazdasági vírusokra is. …
Isten adja meg nekünk, hogy terjesszük a szeretet
»vírusát«, és globalizáljuk a reményt, melyet a hit fénye
táplál!”
Magam, családom és Kötegyán Község Önkormányzata
nevében kellemes húsvéti ünnepeket és jó egészséget
kívánok!
Kötegyán, 2021. március 16.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester
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Büszkeségeink
Tehetséges gyermekeink képzőművészeti alkotásait az
idei tanévben is számos versenyre továbbította iskolánk. A
Toyota álomautó rajzversenyre, melynek témája: Tervezd
meg álmaid autóját! 6 tanulónk készített pályaművet: Pallag Nikoletta, Kolozsi Flórián, Bálint Beatrix Ilona, Pallag
Annabella, Földi Viktória Réka és Halász Klára.
Legnagyobb örömünkre Klárika a Toyota Hygiéne modell
című rajzával III. helyezést ért el, ami az értékes jutalom
mellett azt is jelenti, hogy a kislány csodálatos képe továbbjutott a 2021-es világversenyre, Japánba!
Szeretettel gratulálunk diákjainknak! Büszkék vagyunk
Halász Klára 6.k osztályos tanulóra, akinek felkészülését
Baranyi Adrienne tanárnő támogatta!
Alább a díjazott alkotás látható: a Toyota Hygiene modell,
"Az autó, amely a jövőben az utcákon haladva, tisztává és
egészségessé teszi környezetünket. Eltünteti a port, a füstöt, a szemetet és a vírusokat."
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O v is h í re k
A járványügyi helyzet sok kihívás elé állított minket
óvó néniket, dajka néniket, a szülőket és a gyermekeket
is. Mindenki félt, bizonytalan, tanácstalan volt. Mindennapjaink ebben a helyzetben máshogy teltek, de a
hagyományainkat megőriztük.
A hideg után már nagyon vártuk a tél végét, de leginkább a farsangi időszakot, amelyet az óvodánkban Farsangi projekthétben valósítottunk meg. Igen mozgalmas
hét volt. A gyerekek megismerkedhettek a farsangi időszak népszokásaival, farsangi ételekkel, italokkal, álarckészítéssel. Készítettünk gyümölcssalátát és kisze
bábot is. Különböző versenyjátékokat szerveztünk számukra és táncoltunk, vigadtunk egész héten.
Február végén a sarkadi Egészségfejlesztő Iroda munkatársai úgy gondolták, hogy ebben a nehéz helyzetben
segítséget nyújtanak a szülőknek és Dragán Zsuzsanna
pszichológus 6 különböző témát dolgozott fel, amelyet
hírlevél formájában kaptak meg a programba bevont
szülők, és a gyermekeiknek a program végén apró ajándékkal kedveskedtek.
A kormány a járvány terjedése okán, ismét rendkívüli
szünetet rendelt el március 8-tól április 7-ig az óvodákban. A kormányrendelet szerint a szülő kérelmére biztosítunk gyermekfelügyeletet. A kérelmet az intézmény
vezetőjének kell benyújtani. A kormányrendelet értelmében azon szülők gyermekének lehet gyermekfelügyeletet biztosítani, akik dolgoznak, illetve bármilyen
formában a védekezésben részt vesznek.
Remélem, minél hamarabb véget ér a járvány és visszatér minden a régi kerékvágásba.

Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

intézményvezető

Mindenkinek jó egészséget, kitartást és türelmet!

Beiratkozás
A 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beíratás
2021. április 15-én és 16-án történik majd, ennek
pontos részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk a
kedves érintett szülőket.
A koronavírus járvány miatt egyelőre nem áll
módunkban a nagycsoportos gyerekeket és szüleiket
iskolánkban fogadni, sajnos nem tudjuk iskolánk
tantermeit, helyiségeit személyesen bemutatni a leendő
elsősöknek, nem tudjuk megszervezni a tervezett
iskolaelőkészítő foglalkozásokat sem. A kötegyáni
óvodások szüleinek személyre szóló tájékoztatót
küldtünk, e mellett szeretném figyelmükbe ajánlani a
facebook közösségi portálon iskolánk oldalát:
Általános Iskola, Kötegyán. Itt az elmúlt évek iskolai
eseményeiről, a hétköznapokról és az ünnepekről is
hiteles tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők. Érdemes
végig görgetni az oldalt, érdemes megnézni az elmúlt
hónapokban, években készített képeket, videókat!
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

Erdősné Marik Mónika

Digitális oktatás
Iskolánkban 2021. március 8-tól
ismét, immár 3. alkalommal kezdetét vette a digitális munkarend szerinti tanítás. Tudjuk, hogy a járvány
gyors
terjedése
miatt
mindannyiunknak a személyes találkozások csökkentésére kell törekednünk. Jelenleg 5 tanuló számára
biztosít iskolánk felügyeletet, ezeknek a tanulóknak szülei napközben
munkahelyen dolgoznak. Pedagógusaink az online oktatás menetéről
és a napi teendőkről a zárt osztály-

csoportokban és a KRÉTA felületén
rendszeresen tájékoztatják a tanulókat, szülőket. A digitális oktatás
idején új órarend szerint tanulnak a
diákok, az ún. élő órákat többnyire
a Google Meet rendszerben valósítjuk meg. A lenti képen a 8.k osztály
tagjainak Baranyi Adrienne tanárnő
online földrajz órát tart 2021. március 12-én.
Erősen bízunk abban, hogy a tanév
végi programokat már személyes

jelenléttel tudjuk megvalósítani!
Reméljük, hogy iskolánk egyik legszebb rendezvényére, a ballagási
ünnepségre a hagyományoknak
megfelelő külsőségek között kerülhet sor, 2021. június 18-án, pénteken, délelőtt a kötegyáni iskola belső udvarán!
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető
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Úgy mennék…
Textus: Lk 24:13-35
„13Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek,
amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és amelynek
Emmaus a neve, 14és beszélgettek egymással mindarról,
ami történt. 15Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 16Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. 17Ő pedig így szólt hozzájuk:
Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan
megálltak. 18Majd megszólalt az egyik, név szerint
Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a
napokban? 19Mi történt? – kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép
előtt; 20és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. 21Pedig mi abban
reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma
már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket,
akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok
jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24El is
mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt
azonban nem látták. 25Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti
balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek,
amit megmondtak a próféták! 26Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? 27És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta
nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
28
Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő
azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29De azok
unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap
is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon.
30
És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret,
megáldotta, megtörte és nekik adta. 31Ekkor megnyílt a
szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32Ekkor
így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor
beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? 33Még abban az órában útra keltek, és visszatértek

Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a
velük levőket. 34Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az
Úr, és megjelent Simonnak. 35Erre ők is elbeszélték, ami
az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér
megtöréséről.”
Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet!
Húsvétra készülünk, persze, egy nagyon sajátos módon…
Egy éve már, hogy megváltozott körülöttünk minden. Figyelünk, aggódunk, vigyázunk, fertőtlenítünk, távolságot
tartunk, s bezárjuk a templomainkat, időről időre. Hosszú
böjt volt ez, hosszú…
Úgy adtuk az örökkévalóságnak szeretteinket, hogy nem
tudtunk búcsút venni tőlük a halálos ágyuknál, sőt, még
telefonon sem beszélhettünk. Temetni is csak óvatosan
lehetett.
Úgy rogytak meg közösségeink, úgy mentek tönkre a
programjaink, mintha Isten büntetése lenne rajtunk…
De ahogy lenni szokott, jobban figyeltünk magunkra, és a
hozzánk közel lévőkre.
Szívesen mennénk, útra kelnénk, ám, ma, ezt nem lehet.
Ma sem… Ellenben, virtuális sétát tehetünk az emmausi
tanítványokkal.

Az üres sírtól az üres templomig, az élő Jézus Krisztussal.
Míg az üres sír a dicsőséget jelenti, az élet maga, Istennel,
addig az üres templom arra mutat, hogy máshol kell keresnünk az élő Krisztust! Hol? Ugyan, hol?
Én, már megértettem: otthon. Ott, ahol veled együtt él.
Ott, ahol ott van a szeretetben, a türelemben, a megbocsátásban, a közös munkában, a nevetésekben; az asztalnál,
ahová minden étkezésnél hívjuk, és várjuk. És a kenyér
megtörésekor…
És, mégis mennék…
De, látod, nem kell Emmausig menni!
Ámen

K e d v e s t e s t v é re i m !
Az alábbiakban tájékoztatnám gyülekezetünk tagjait,
fenntartóit, pártolóit:

Aktuális:

 Istentiszteleteinket személyes jelenlét nélkül tart-

 Mivel a járványhelyzet miatt perselypénzünk gya-

juk az online térben! A hirdetőn a piros lap arra
figyelmeztet, hogy nem jöhetünk templomba.

korlatilag 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.

 Gyülekezeti alkalmaink (istentiszteletek az Idősek

Otthonában, a gyülekezeti teremben) határozatlan
ideig szünetelnek a fertőzésveszély, és a kontaktusszám minimalizálása érdekében.
 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, we-

ben. 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.
 Közösségi rendezvényeink, alkalmaink, szintén szü-

netelnek. Koncertjeink, családi napjaink, hálavacsoránk később, mikor már lehet, kerülnek megrendezésre.

 Lehetőségeink, azzal, hogy a személyes kontaktuso-

kat minimalizálni kell, meglehetősen leszűkülnek,
de egy olyan út nyílik meg, melyet bátran használhatunk: IMÁDKOZZUNK! Sokat! Szeretteinkért,
barátainkért, településünkért, népünkért, hazánkért,
e bajba jutott világért…
2021. március
Tyukodi László lelkipásztor

Tájékoztató az
RSZTOP működéséről
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
(továbbiakban: RSZTOP) keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, gyermekekre és szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek,
vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú jogosultak
összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor.
A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási
Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatnak el a rászoruló
személyekhez.
RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény
gyermekes családok számára” kiemelt projekt célja,
hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba
tartozó
személyeket,
családokat.
Élelmiszercsomaghoz jutnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem
részesülő, elsősorban 0-3 éves korú gyermekek családjai.
A csomagok kiosztása minden hónapban egy meghatározott napon történik, amiről a „Tájékoztatást” az érintettek
a „Meghatalmazás” nyomtatvánnyal együtt időben megkapnak. A segélycsomagokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének
munkatársai osztják az Önkormányzat épületében.
2021-ben két alkalommal került sor csomagosztásra, Februárban és Márciusban. Az Április havi csomagosztás
folyamatban van.
RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára” projekt keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, a megváltozott munkaképességű és
rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének
javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására
kerül sor. Ezen kiemelt projekt keretében alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagok kerülnek kiosztásra.
Az érintettek a csomagosztás időpontjáról „Tájékoztatást”
kapnak „Meghatalmazás” nyomtatvánnyal együtt. 2021ben egy alkalommal volt csomagosztás, Február hónapban.
A csomagok közel 10 kg súlyú és tartós élelmiszert tartalmaznak, többek között tejet, búza finomlisztet, kristálycukrot, mézet, rizst, száraztésztát, finomított napraforgó
étolajat, lekvárt.
Amennyiben a csomagot az érintettnek bármiféle akadályoztatása esetén nincs lehetősége személyesen átvenni,
minden esetben lehetőség van a számára eljuttatott
„Meghatalmazás” igénybevételével a számára megfelelő
személyt megbízni, aki átveheti a csomagot.
Kötegyán, 2021. márc. 21.
Ruzsáné Kuczera Andrea
szociális ügyintéző

Tűzifával segített
az önkormányzat
Százhatvanöt rászoruló, kérelmet benyújtó és a helyi rendelet alapján támogatásra jogosult család kap egyenként
1,35 erdei köbméter tűzifát. A kiszállítás traktor segítségével több héten keresztül zajlott.
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TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 Oltással kapcsolatban
a lakosság részére.
Kedves Kötegyániak!
Szeretném tudatni a lakossággal, hogy a regisztrált oltandó beteg sorrendjét, nem én hanem a NAEK által hetente
kiküldött lista sorrend alapján tudunk oltani, illetve oltópontra küldeni. Az oltást megnehezíti, hogy kevés oltóanyagot kapunk.
Tájékoztatás az eddigi megtörtént oltásról 2021.03.22.
állás szerint.
Pfizer BioNTech: 10 fő szép korú 2 körös oltása megtörtént helyben.

5.

Megújult ebédlő

AstraZeneca: 40 fő oltása történt meg helyben ebből 10 fő
már a második oltást is megkapta
Sinopharm: 96 fő oltása történ meg szintén helyben.
Továbbá felhívom a lakosság figyelmét, hogy csakis olyan
oltóanyaggal tudunk oltani amit számunka biztosítanak,
kérem megértésüket és türelmüket!
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Deák Ferenc c. Főorvos

Oltóponton: 43 fő lett beoltva ebből 20
fő már a második oltást is megkapta.

Kötegyán Község Önkormányzatának pályázati hírei

Pályázati forrásból megújult településünk 1978-ban átadott ebédlője, valamint az ahhoz tartozó férfi és női mosdó.
Iskolásaink már megújult környezetben fogyaszthatták el
ebédjüket.
Használják egészséggel!

Húsvéti húsrolád

Önkormányzatunk a 2020-as évben több pályázatot
is elnyert, melyeknek a kivitelezése már folyamatban
van, vagy előkészítés alatt áll. A 2020 évi Magyar Falu
Program keretében az orvosi rendelő kapott új eszközöket (MFP-AEE/2020), új, elkerített játszótér épül a Szabadság utcában (MFP-OJF/2020), a Ravatalozó épületének felülvilágító elemeit lecseréljük, megállítva így a
több éve tartó beázást (MFP-FVT/2020), az Óvoda
épületének tetőszerkezete felújításra kerül, és új fedést
kap (MFP-OTF/2020), a Hivatal épületét is felújítjuk,
teljes külső vakolatcsere, tetőcsere keretében (MFPFHF/2020). Ezeken kívül kiépítésre kerül a Biztos Kezdet Gyerekház (EFOP-2.1.2-16-2019-00152), és a Nap-

közi Konyha belső felújítására és új eszközök beszerzésére is sor kerül (488 228).
Az idei évben is készülünk számos pályázat benyújtására a lehetőségekhez mérten. Terveink között szerepel a Napközi konyha tetőfelújítása, az Óvoda belső
felújítása, a Ravatalozó felújítása, szolgálati lakás felújítása, a művelődési ház felújítása, a Hivatal épületére
napelemes rendszer telepítése és klíma hálózat kiépítése. Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnénk pályázni útfelújításra is.
Noveczki János
műszaki ügyintéző

TÁJÉKOZTATÁS szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/
C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik, a
tartózkodási helye szerinti
települési önkormányzat a
szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli
meleg főétkezést a hátrányos- illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja az
őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül, feltéve, ha azt kérelmezik.
Amennyiben a hátrányos- ill. halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek óvodás, és igénybe kívánja venni a szünidei étkezést, akkor annak a gyermeknek a szünidőben is
kötelező óvodába járnia, mivel az óvodának csak augusztus hónapban van zárva tartási ideje.
A soron következő szünidei étkeztetés a tavaszi szünet,
melynek időtartama:

Az ingyenes szünidei étkezés
a Napközi Konyhán (5725
Kötegyán, Kossuth u. 26.)
vehető igénybe.
A gyermekek részére biztosított étel elszállításáról a megadott napokon a jogosultak
11.30 – 12.30 óra között ételhordóval gondoskodjanak!
Valamennyi érintett szülő/gondviselő részére a tájékoztató
mellékleteként rendelkezésre bocsájtjuk az igényléshez
szükséges „Nyilatkozat a Gyvt. 21/C.§-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt.
A kitöltött nyomtatványokat – nemleges válasz esetén is –
legkésőbb 2021. március 26. napjáig kérjük visszajuttatni
hivatalunkhoz.
A nyilatkozatokat gyermekenként külön – külön kell kitölteni!
A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével –
a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve
módosítható.
Kötegyán, 2021. március 18.

2021. április 01. – 2021. április 6. - ig tart.

Ruzsáné Kuczera Andrea

Az étkezés a szünet teljes időtartamára igényelhető, azaz 2
munkanapra: 2021. április 01. (csütörtök) és 2021. április
6 (kedd).

szociális ügyintéző

Kiadós, finom és akár előre is elkészíthető. Készíthető
szárnyas húsból - csirke és pulykahúsból vegyesen -, de
akár sertéscombbal kombinálva is.
Hozzávalók:
 1 kg csirkemell és pulykamell vegyesen, de hozzávalókat variálhatjuk például úgy is, hogy 50 dkg csirkemell
és 50 dkg sertéscomb, ízlés szerint.
 1 cs. bacon szalonna
 2 tojás
 2 fej vöröshagyma + pici olaj
 4-5 gerezd zúzott fokhagyma
 Fűszerek: ízlés szerint só, bors, őrölt kömény,
majoranna, rozmaring
 Friss petrezselyemzöld
Amivel ünnepivé varázsolhatja:
 5 db főtt tojással vagy
 15-20 dkg hasábokra vágott kemény sajttal
Elkészítés:
 A húsokat darálja le. A csirkét és a pulykát nem kell
nagyon apróra.
 Tegye egy mély tálba, amiben össze tudja keverni. A
hagymát vágja össze és egy kicsit olajon pirítsa meg,
majd keverje hozzá a húshoz. Tegye bele a zúzott fokhagymákat is. Majd jönnek a fűszerek és végül a tojás
és a frissen vágott petrezselyemzöld. Mindezt keverje
össze, majd jöhet az összeállítás.
 Vegyen egy mély őzgerinc formát. Bélelje ki bacon
szeletekkel, úgy, hogy kissé egymásra érjenek a szeletek és a forma szélén kilógjanak.
 A fűszeres darált húst kanalazza rá félig. Ha az ünnepi
változatot készítjük, akkor ide nyomja bele a főtt tojásokat ill. a sajthasábokat. Ha ez is megvan, végül kanalazza rá a maradék húst is.
 Hajtogassa rá a bacon szeleteket. Takarja le alufóliával.
 Előmelegített sütőbe tegye és süsse 200 fokon 40-50
percig. A húsoktól függ a sütési idő. A csirkés változatnak rövidebb, míg a sertéshússal kombinált
húsrolád sütése kicsit hosszabb időt vesz igénybe.
 Vegye le az alufóliát és még pirítsa további 10 percig.
 Hidegen és a melegen is kitűnő vendégváró.
 Hidegen vegyes salátával, melegen burgonyapürével
tálaljuk.

Köt e g yáni Króni k a

6.

Március 15. - Nemzeti
Ünnepünk.
Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti
ünnepünknek, mely nap minden korban a magyar
szabadság szimbóluma.
Az előző évektől eltérően, idén a Covid19-pandémia
helyzet miatt a megemlékezési ünnepség nem került
megrendezésre.
A község intézményei és civil szervezetei külön-külön
tiszteletüket tették és megkoszorúzták az Önkormányzat
épülete előtt található Kossuth Lajos emlékművet.
Borbély Brigitta
munkaügyi ügyintéző
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Élet a méhek nélkül
Apukám sok éven keresztül foglakozott a méhészettel. Képes volt több
órán keresztül csak nézni őket,
ahogy ki-be repülnek a kaptárból.
Én ekkor még nem értettem, hogy
mi ez a kíváncsiság, mi ez a rajongás. Sajnos édesapám két és fél éve
hirtelen elhunyt és a szeretett méhei
az én és a feleségem gondoskodására szorultak. Megmondom őszintén, nem sok mindent
tudtam a méhekről, de azzal tisztában voltam, hogy a
szeptember kritikus időszak, mert ekkor kell őket felkészíteni a télre. Hatalmas köszönöttel tartozunk Bujdosó Sanyi
bácsinak, aki méhek szemszögéből is életmentő tanácsokkal látott el minket. Igazából itt kezdődött el az én rajongásom a méhek iránt és itt szeretném elkezdeni a cikkem
témáját.
Nem tudom, hogy tudják-e, de 3 évvel ezelőtt az ELTE
egy oktatója (Vásárhelyi Tamás) és hallgatója (Györfy
Borbála) javasolta, hogy március 10. legyen a Beporzók
Napja. Ez lényegében egy természetvédelmi program lenne, amivel az ipari méretű káros mezőgazdasági hatásokra
hívná fel a figyelmet. Ez természetesen nem csak Magyarországon fontos, hanem az Európiai Unióban is. Több
ezzel kapcsolatos lépést és törvényt is megfogalmaztak
már. 2018-ban indult egy kezdeményezés is a beporzók
védelmével kapcsolatban. De mik is a beporzók?
A beporzók olyan állatok, amelyek szervesen részt vesznek a virágos vagy magvas növények szaporodásában,
mert ők végzik el a kulcsfontosságú beporzást
(pollinációt). Beporzók például a méhek, zengőlegyek,
éjjeli és nappali lepkék, bizonyos darazsak és szúnyogok
is. Természetesen ez a lista sokkal hosszabb, akit jobban
érdekel a téma az interneten rengeteg ezzel kapcsolatos
oldalt talál.
A méhek (a házi méhek és a vadon élő méhek) a legfontosabb beporzó szervezetek.
Néhány érdekesség a méhekről:
 A méhek 4-5 km távolságra is kirepülnek a kaptárból.
 Színtévesztőek: a sárga színt összekeverik a naranccsal
és a zölddel, a kéket a bíborral és az ibolyával, a piros
színt pedig feketének látják.
 Matematikailag azonos méretű sejteket építenek.

Véradás koronavírus idején!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos az
elmúlt időszakban 2020. novemberében, illetve 2021. februárjában is módosításra került a véradás helyszíne. 2020.
novemberében a Magyar Vöröskereszt gyulai székháza
adott otthont a véradásra, míg 2021. február hónapban a
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház vérellátó állomására mehettek a vért adni kívánók. Itt
szeretnénk köszönetet mondani minden véradónknak, akik
részt vettek a véradásokon. A Kötegyán Község Önkormányzat kisbuszával valósult meg az út, de volt, aki a
saját gépjárműjével jutott el a helyszínre. Nem lehet eléggé megköszönni ezeknek az embereknek e nemes cselekedetüket, hiszen egyre több munkahely és közintézmény
mondja le a területére szervezett véradásokat. Az elővigyázatosság szükséges és érthető, ugyanakkor a külső
véradási események lemondása a véradások csökkenését
eredményezi. Az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátása folyamatos feladat, amelyhez elengedhetetlen a véradók segítsége, hiszen az emberi vér csak
emberi vérrel pótolható. Járvány idején is folyamatosak a
műtétek, a betegeknek most is szükségük van vérkészítményekre nehéz időkben még fontosabb a segítség. Embertársaink nem válogathatják meg, hogy mikor kell a
gyógyulásukhoz valamilyen vérkészítmény. A véradás
egyszerű formája az életmentésnek.
Köszönjük a véradók áldozatos munkáját!
Kosztinné Nagy Anikó
A Magyar Vöröskereszt Kötegyán települési Alapszervezet titkára

 A méhek általában 1500 – 2000 virágot látogatnak
meg naponta. 1 kg mézhez több mint 2 millió jól mézelő virágot kell meglátogatniuk, kevésbé mézelőből
akár 5 milliót is.
 A kaptárba jóval kevesebb nektárt visznek, mint
amennyit valójában összegyűjtenek, mivel nagy részét
közben elfogyasztják. Mondhatjuk úgy is, hogy a begyűjtött nektár az üzemanyag.
 A szabadban látható méhek mindegyike lány.

Ha ők nem lennének, akkor nem
csak a mézről kellene lemondanunk,
hanem a gazdasági növényeink közel 70 százalékáról is, mert egyik
sem fordulna termőre. Rengeteg
virágos növénynek is szüksége van
a méhek közreműködésére, mert
csak így biztosítható a termés- és/
vagy a magképzés. Néhány ilyen
növény: káposzta, burgonya, hagyma, uborka, alma, áfonya, barack, cseresznye, stb.. Mi is a probléma? Az, hogy
a méhek populációjának hatalmas része pusztul el évről
évre a világban. Például Kínában több olyan tartomány is
van, ahol már nagyon régóta nem láttak méheket. Itt a
beporzást az emberek végzik el a méhek helyett. A méhek
pusztulásának több oka is van. Ilyen például a városiasodás, a természetes élőhelyek csökkenése, a klímaváltozás
vagy a mezőgazdaságban használt (méhekre is veszélyes)
növényvédő szerek túlzott használata. Beláthatjuk, hogy a
fenti okok sokkal nagyobbak, mint mi, de akkor mégis mit
tehetünk mi itt Kötegyánban? Például többféle, nem egyszerre virágzó növényt ültethetünk. Nem használjunk
olyan vegyszereket, amelyek veszélyeztetik a méheket. Ha

a növényeinket védeni szeretnénk, akkor a méhekre mérsékelten veszélyes minősítésű növényvédőszert használjunk olyan időszakban, amikor már nem repülnek a méhek.
Beláthatjuk, hogy ha csak egy kicsit változtatunk az életünkön és a mezőgazdálkodás, kertimunka során kijuttatott
szereken, akkor egy szebb és méh biztosabb jövőnk lehet.
Ha nem változtatunk ezen, akkor a méhek tömege fog
elpusztulni és ez a mi és a gyerekeink jövőjét is befolyásolni fogja, amiért komoly árat kell majd fizetnünk. A
www.beporzoknapja.hu weboldalon rengeteg ötlet és tanulmány olvasható ezzel a témával kapcsolatban. Egyre
több iskola és magánember csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Igaz, hogy én nem rég óta foglalkozom a méhekkel, de már most megváltozott a szemléletem és mindent meg fogok tenni, hogy egy kicsit is változtassak a
méhek helyzetén. Bízok benne, hogy többen meglátják
ennek a fontosságát és hasonlóan fognak cselekedni, mint
én. Gondolkodjunk és cselekedjünk okosan! Tegyünk meg
mindent azért, hogy ezeket a kis lényeket ilyen lépésekkel
segítsük!
Hadi Imre
képviselő

Kis közösség, nagy boldogság
A Kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása
egy nagyszerű lehetőséget biztosított a településen
élő 0-3 éves korú gyerekeknek és családjaiknak. A
koronavírus sajnálatos módon az intézmény működését is beárnyékolta, azonban az adott körülményekhez képest, a legnagyobb odaadással és szeretettel
utat törtünk a fény felé. Programokkal és rendezvényekkel színesítjük be a mindennapokat, ilyenek
például a gyereknap, a születésnapok és a különböző
világnapok megünneplése. A korlátozások idején
adománycsomagokkal kedveskedtünk a házat rendszeresen látogató családoknak. Mindezek mellett
társszakmák szakemberei tanácsadásokkal és előadásokkal segítik a szülőket és a gyerekek fejlődését. Az új tér kialakításának köszönhetően bővül a lehetőségek repertoárja, de a másik legnagyobb büszkeségünk, hogy részesei lehetünk a
„Fogadj örökbe egy ovit” programnak, ami által új játékokat, tisztálkodási csomagokat és konyhai eszközöket kaphattunk
az adományozóinktól, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nagy boldogság nekünk, hogy más településekre is eljut a Gyerekház híre, ezért vendégeket is fogadunk, akik utána is visszatérnek hozzánk.
Szabóné Sarkadi Katalin
intézményvezető
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A falu legidősebb házaspárja
Lukács Gábor és Lukács Gáborné 1949-ben ismerkedtek
meg egymással. Gábor bácsi 20, Anna néni 16 éves volt.
A megismerkedésük akkor kezdődött, amikor Gábor bácsi
összebarátkozott Anna néni testvérével, és elkezdett hozzájuk járni. A beszélgetések és az együtt eltöltött idő után
szerelem alakult ki mindkettőjüknél. A nehéz körülmények miatt, fiatal koruk ellenére dolgozniuk kellet, mezőgazdasági munkálatokkal tevékenykedtek, emiatt csak
hétfőn, szerdán és pénteken tudtak találkozni. 1951. október 21-én hivatalosan is megerősítették, hogy együtt szeretnék az életüket tovább folytatni. Mindketten szorgosan
dolgoztak, kialakították családi hátterüket, melybe két
gyermek született. Anna néniék nagycsalád boldog tagjai,
hiszen 5 unokával, 7 dédunokával és 2 ükunokával büszkélkedhetnek. Életüket a családjuknak szentelték. Úgy
gondolják, hogy a hosszú, boldog házassághoz nem kellenek nagy dolgok, minden, ami szükséges, az bennünk
rejtőzik, a lelkünkben. Ilyen a szeretet, a kölcsönös tisztelet, a bizalom, és talán a legfontosabb, hogy higgyünk
abban, amit együtt tudunk elérni. Fontos, hogy megosszuk
a feladatokat, mindenkinek ki kell vennie a részét a napi

feladatokból, csak így lehet előre jutni. Gábor bácsiék 72
együttöltött év és majd 70 évnyi házasság után nyugodt
szívvel kimondják, hogy nem bántak meg semmit, szeretetben élik életüket.

Cseréljük a burkolatokat, kijavítjuk a vakolati hibákat, az
elektromos hálózatot ugyancsak rendbe tesszük. Ennek a
korszerűsítésnek hatalmas jelentősége van, hiszen modern
eszközöket szintén vásárolunk, kezdve a mosogatótól a
gázzsámolyon át a sütőig, és az elektromos rendszernek el
kell bírnia majd a pluszterhelést.

Berke Katalin

Korábban a konyha épülete kívülről is megújult – szigeteltek, nyílászárókat cseréltek –, így, ha a közeljövőben elrajtoló fejlesztés megvalósul, teljesen korszerű intézménye
lesz Kötegyánnak.

anyakönyvvezető

Kötegyán Község Önkormányzata

Tisztelt Kötegyániak,
focikedvelő ismerőseink,
barátaink!
Február végén elkezdődött a bajnokság, az elmaradt őszi
meccsek pótlásával. Új szakember került a csapathoz,
Gurzó Sándor személyében. Leigazoltunk négy új játékost. Célunk a középmezőnybe bekerülni és a tisztes helytállás.

A település tűzvédelmét ellátó Egyesületünk az elmúlt
években nem igazán jeleskedett a közszereplésben. Most
szeretnénk ismét az információk áramlásában részt venni.
Mint az Egyesület ismét „új” elnöke jómagam próbálom
bemutatni, hogy ez a jó pár évvel ezelőtt megalakult kis
civil egyesület hova is jutott és hová akar elérni.

Az elmúlt időszakban sikerült beszerezni egy
defibrillátort. Ennek a készüléknek a működéséről 20 fő
kapott elméleti és gyakorlati oktatást. Dr. Deák Ferenc és
Tímár József segített az oktatás megszervezésében és lebonyolításában. Köszönjük szépen! A készülék a sportpálya öltözőjében került elhelyezésre. Ifj. Kiss Lajos, Cséfai
Péter és felesége, ifj. Csuta Ferenc és felesége, Czirle
László és felesége anyagi támogatásával lett beszerezve az
életmentő készülék. 2 magán személy azt kérte, hogy ne
kerüljön nyilvánosságra a nevük. Nagy tisztelettel köszönjük!

Megalakulásunk óta folyamatosan dolgozunk településünk
tűzvédelméért és kárelhárításáért, melyet az évek sora
alatt folyamatosan fejlesztettünk, fejlesztünk. Tevékenységeink nem csak a tűzoltásra terjednek ki, a mögöttünk álló
időszak új lehetőségeket is hozott, mentőcsoportot hoztunk létre az egyesületen belül, szociális feladatokat vállaltunk, munkahelyet teremtettünk. Megalapoztuk a fejlődést azzal, hogy 2017-ben „igazi” tűzoltóautót kaptunk.
Munkánkat, tettrekészségünket több alkalommal is bizonyítottuk. A kigondolt és megvalósított programjaink
(gyerektáborok, tűzoltó napok, képzések, stb.) színesítették a település mindennapjait. A bajban igen is próbáltunk
az elénk állított problémákkal megküzdeni.

Kornélia Agro Kft. meglepett bennünket egy teljes garnitúra felszereléssel. Reméljük, sok győzelemmel és sok
góllal tudjuk majd meghálálni. Köszönjük szépen!
Hadi Imre képviselő úr segítségével pályázatot nyújtottunk be, amit meg is nyertünk. Köszönjük, Imi!

Múltunkról ennyi, most jelenük az, hogy Egyesületünk 30
fős tagságából 20 kiképzett tűzoltó tagunkkal, lehetőségeinkhez és képzettségeinkhez mérten látjuk el a vállalt és a
ránk szabott feladatokat. A kissé kurta anyagi finanszírozások mellett is folyamatosan karbantartjuk gépparkunkat
és gyarapítjuk eszközeinket. A lehetséges pályázatok alkalmat és segítséget nyújtanak a bajtársak képzésében, a
folyamatos működésben, az eszközeink naprakész állapotában.

Fazekas Imre és Kis Piroska felajánlásából műtrágya került kiszórásra, ezzel is javítva a focipálya minőségét. Köszönjük szépen! Lengyel Imre, szeghalmi vállalkozó
nagylelkű felajánlásából TAO pályázatot szeretnénk benyújtani. Sikeres elbírálás esetén utánpótlásra, eszközökre,
felszerelésekre szeretnénk fordítani a támogatást. Nagyon
szépen köszönjük!
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik kimaradtak
ebből a felsorolásból és támogatták a csapatot!

Mit szeretnénk a jövőben? Jelen helyzetben a
„vírusháború” közepette elérni, hogy az egyesület egy
fejlődési kategóriát lépjen, területet vállaljon, több pályázati pénzhez jusson és jobb legyen a támogatottsága. Hogyan valósítjuk meg.

Ezekkel a tervekkel és a kis piros busz eladásából származó bevétellel megerősítjük a anyagi hátterünket is. Támogatásukat ennek ellenére is várjuk bármilyen úton. Legyen
biztonságban a településünk.

Jelentősen megújulhat a
negyvenéves konyha
Több mint 11,5 millió forint támogatást nyert el a közelmúltban a Pénzügyminisztérium pályázatán Kötegyán, így
megújulhat az 1978-ban épült konyha. Azóta is csaknem
20 év telt el, hogy korszerűsítették némileg az intézményt,
akkor a HACCP rendszernek történő megfelelés miatt volt
erre szükség.

Településünk tűzvédelmének jövője

2020-ban beszereztünk egy gépjárműt, mely műszaki feladatokat lát el, képzésen keresztül két fő tett teherautó vizsgát, 3 fő szerez idén megkülönböztető jelzésű autóra PAV
vizsgát. 6 fő tesz technikai kezelői vizsgát. És településünk mellett Méhkerék tűzvédelmét is szeretnénk ellátni.

7.

Hajrá Kötegyáni FC!
Ujj László
elnök

Szűcs János
KÖTE elnök

Szépen haladnak a munkálatok a gyerekháznál
Hamarosan a végéhez érnek a munkálatok a Biztos Kezdet
Gyerekháznál, melynek infrastrukturális fejlesztésére 15
millió forintot nyert az EFOP keretében az önkormányzat.
A támogatási összege építkezésre, eszközök, így például
laptopok, nyomtatók vásárlására és a pályázat egyéb költségeire- biztosít fedezetet.
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Elektronikai Hulladék Gyűjtés

Tegyünk a környezetünkért!

Tisztelt kötegyáni lakosok!

Kötegyán község területéről a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai a kommunális
hulladékot minden héten pénteken elszállítják. A szelektív
hulladékgyűjtő edényeket havonta egyszer általában csütörtöki napon ürítik, a zöld hulladékot pedig szintén havonta egyszer, rendszerint keddi napon gyűjtik össze.

Kötegyán Község Önkormányzata
elektronikai hulladékgyűjtést tart.
Időpont: 2021. április 16. (péntek), 8:00 - 12:00 –ig,

Jellemzően minden évben a hulladékgazdálkodási cég által
megszervezésre kerül egy tavaszi lomtalanítás, amelynek
keretein belül elszállításra kerülnek a ház körül felgyülemlett, használhatatlan limlomok. Idén ezen lomtalanítási
akció április 29-én (csütörtökön) kerül lebonyolításra.
Mindezeken felül évente egyszer összegyűjtésre és elszállításra kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált elektronikai hulladékok. Ebben az évben a lakosságnak április 1617-én (pénteken-szombaton) lesz lehetősége ezen hasznavehetetlen eszközök leadására, a gyűjtőpont pedig az Önkormányzat udvarán kerül kialakításra.

április 17. (szombat), 8:00 - 12:00 -ig
Helyszín: Kötegyáni Polgármesteri Hivatal udvara
( Kötegyán, Kossuth u. 33.)
Mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, vagy akkumulátorral működő egész eszközeit, berendezéseit.
Nem adható le: Összetört képcsöves berendezés, darabjaira szétszedett eszköz
Kötegyán, 2021. március 16.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia

A fent leírtakból is látszik, hogy Kötegyán Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási cégekkel karöltve minden nemű hulladék elszállítására ajánl opciót. Éppen ezért
érthetetlen, hogy miért kerül mégis szemét kihelyezésre
többek között határban, kertek alatt, árkokban és egyéb
eldugott helyeken.

polgármester

Lomtalanítás Kötegyánban

Kérjük a tisztelt lakosságot, éljenek a fent felsorolt lehetőségekkel.

Lomtalanításkor kirakható hulladék

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra



bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód)
szétszerelt, mozgatható állapotban



kommunális hulladék



fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül,
ajtó, kerítés)



elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír,
műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási
hulladék)



műanyag (linóleum) padló



zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),



kerti bútor



építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)





Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági házi – COVID19-karantén alatt álló ingatlanoktól nem szállítjuk el a lomhulladékot, ezért
kérjük, hogy ne helyezzék ki!

ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban
kihelyezve)

építési – bontási tevékenységből származó hulladék
(drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)



matrac (szétvágva/összetekerve)



fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)



szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)



fénycső

Lomtalanítás Kötegyánban



hordó (fa/műanyag – üres állapotban)



gyógyszerhulladék

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Kötegyánban 2021. április 29-én, csütörtökön lomtalanítási
napot tart.
Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 06:00 óráig- a lakóháza előtti,
hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.



virágtartó



elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék



gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem
elektronikus)



gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi



műanyag medence



veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék
(akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növényvédőszer, szárazelem, stb.)



ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység
következtében keletkezett fólia



sütőolaj, sütőzsiradék

Gondoljunk a jövőnkre és óvjuk meg a környezetünket!
Köszönettel:
Kötegyán Község Önkormányzata

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes
tájékoztatást.
Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.:+ 36-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu,
szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Védje a környezetet Ön is!
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