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Közfoglalkoztatási Kiállítás
Idén már 8. alkalommal került sor a Békés Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárra 2021. szeptember
9-én Békéscsabán, a Szent István téren. Ezt a programot
az országban először a Békés Megyei Kormányhivatal
indította el még 2011-ben, a kiállításon 55 megyei település mutatta be a közfoglalkoztatottak által megteremtett
helyi értékeket. A közfoglalkoztatás keretében beton járdalap, gyeprács, térkő, dísztárgy, tészta, száraztészta,
drótfonat, méz készítés, seprűkötés, brikettálás, virág-,
gyógynövény-, fűszernövény-termesztés, gyümölcsös
kertek, zöldségsavanyítás szerepel, továbbá varroda, szövöde, hímző üzem, sajtüzem, pékség is létesült, sok önkormányzat foglalkozik állattartással, úgymint tyúk, kacsa, fácán, juh, sertés, szarvasmarha neveléssel. Ezeknek
az értékeknek a nagy része a kiállításon is megtekinthető
volt, sőt kóstolási, vásárlási lehetőséget is biztosítottak.
Réthy Pál a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási
és vízügyi helyettes államtitkára is részt vett az eseményen és minden kiállító standjánál megállt pár percre,
hogy a települések elképzeléseiről, tapasztalatairól érdeklődjön. Nyilatkozatában elmondta, hogy egyre több önkormányzat
gazdálkodik,
egyre
magasabb
feldolgozottságú termékek születnek, önkormányzati épületek és intézmények újultak meg.
A 2021-es évben a megye 75 településéből 62 vesz
részt a három elemből (mezőgazdasági, a helyi sajátosságokra épülő, illetve szociális) álló járási startmunka mintaprogramban, összességében 3046 főnek biztosítva munkalehetőséget. Ezzel párhuzamosan a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 2737 személy, az
országos közfoglalkoztatási programban mintegy 550 személy kapott állást megyénkből,
s ehhez a Belügyminisztérium 8 milliárd
900 millió forint támogatást biztosított.
Noveczki János
műszaki ügyintéző

Karácsonyi istentiszteletek rendje:
Dec.24.- Szenteste napja- 15:00 órakor istentisztelet a
templomban
Dec.25.- Karácsony első napja- 9:30 órakor úrvacsorás
ünnepi istentisztelet a templomban
Dec.26.- Karácsony második napja- 9:30 órakor ünnepi
istentisztelet a templomban

A SZERETET ÜNNEPE ÖSSZEKÖT MINKET
K A R Á C S O N Y I K Ö S ZÖ N T Ő
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni,
az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni.
Csak ez teheti boldoggá minden napjainkat. Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani! Minden
napjainkban ez mégsem jelenik meg. Életünket kitöltik a
munkahelyi problémák, aggódás a családtagjainkért, barátainkért. Ezáltal életünkbe észrevétlenül belopódznak a
„szürke hétköznapok”.
A Karácsony egymáshoz vezet bennünket. Nemcsak egy ünnep, hanem egy
érzés.
A karácsony különleges.

illatú, és a békességről szól. És ne gondoljuk, hogy akkor –
régen – mindig fehér volt a karácsony, mint a karácsonyi
dalokban! Lám, Krúdy is erről panaszkodik:
„Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben?
Régente ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek fehér
országutakon szánkázni messzi kis falvak világos ablakai
felé (…) Ez évben azonban hiába jósol a
százesztendős
jövendőmondó,
sőt
Herschel is nagy havazást a hónap végére, mindnyájuknak fekete karácsonya van
már esztendők óta.”
Az idei ünnep mindannyiunk számára
jelentsen valódi visszatérést az elveszettnek hitt, családi körben eltöltött ünnephez! Jelentse azt, hogy az élet ilyenkor –
és a szentestéhez közeledve egyre inkább
– leegyszerűsödik. Gondolataink lecsendesülnek, mozdulataink megszelídülnek.
Kívánom, hogy tennivalóink se különbözzenek attól, amit száz évvel ezelőtt
Krúdy Gyula szedett lajstromba:

Hiszen – akármit is gondolunk az
életről, a hitről, akár járunk templomba,
akár nem – azt mindannyian tudjuk,
hogy a karácsony emberi történetének és
hitbéli misztériumának a főszereplője
ugyanaz, aki pólyába csavarva feküdt a
jászolban: az újszülött Megváltó Jézus
Krisztus. Egy csecsemő.
Nem tudom, elgondolkodtak-e már
azon, hogy milyen különleges is a mi
világunk, a keresztény gyökerű kultúránk. Hiszen az emberi emlékezet és hagyomány leginkább
tetterős felnőtteket tart számon, sőt, olykor kifejezetten
rettenetes hősöket, önfeledten gőgicsélő, anyai szeretetre
szoruló kisdedeket a legkevésbé sem. Márpedig karácsony
ünnepének mégiscsak ez a lényege. Mert ki mellett, ki közelségében is bontakozhatna ki legtisztább formájában a
szeretet, ha nem egy kiszolgáltatott, ám elbűvölő újszülött
társaságában! Hogyan is élhető át az önzetlenség és az
emberbe vetett bizalom mélyebben annál, ahogy egy csecsemő teszi: teljes ráhagyatkozással.
Valóban. Meggyőződésem, hogy karácsony ünnepe
ezért áll annyira mindannyiunk szívéhez közel, mert erre
az erőtlen szeretetre vágyunk. Nem véletlenül, hiszen
mindannyiunkban ott lakik egy csecsemő.
A nagy mesélő, Krúdy Gyula írja az ünnepre való készülődésről: „A máktörő koloncnak vendéghívogató hangja
volt, és minden házból kihallatszott döngése. A dió olyan
jóízűen roppant, mintha a bánatot törtük volna össze darabidőre. Az asszonyhang, amely a zúzmarás ablakú konyhában kommandírozott, a legkeményebb férfit is meglágyította. (…) a komondor alázatosan ólálkodott az ünnepi
illatokra (…) a gyalogösvényen a postás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves szomszédasszony békét kötött, és
szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelkedéséhez, a
sütők átvizsgálásához, a patkók megkóstolásához.”
De miért is idéztem ilyen hosszan Krúdy írását? Mit
üzen, üzen-e egyáltalán nekünk valamit ennyi esztendő,
egy évszázad távlatából?
Nos, lehet, hogy a dió – termés híján – idén nem roppan
olyan jóízűen, és a postás sem érkezik csodálatos levelekkel – hiszen ma már a kapcsolatainkat az internet segítségével tartjuk –, mégis ráismerünk benne a mindenkori karácsony hangulatára.

„Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, elesett embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással
fizetni az álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok
mély redőit elsimogatni, vad, keserű szívbe emberséget
oltani, szilaj szemét a gyűlöletnek enyhíteni, bujdosó nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utánamenni, a magányosan sírdogálókat gyengéden felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött merengő asszonyféléhez szívesen szólani, megfogni az elkeseredett kezet…”
Kedves kötegyáni lakosok!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak: a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, egészségügy, és az idősek otthona dolgozóinak, a rendőrség, polgárőrség, önkéntes tűzoltóság munkatársainak, hogy az egyre
nehezedő körülmények között helytálltak, és jó színvonalon látták el feladataikat.
Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi
munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét, az
egyház támogatását, a helyi vállalkozóknak, hogy több
alkalommal támogatták rendezvényeinket és anyagi
segítségeiket.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket
szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az
új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük!
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új
évet kívánok mindenkinek!

Hiszen az eszmei, a vágyott ünnep – amire törekszünk
– éppen olyan, mint száz esztendővel ezelőtt: meghitt, jó

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

K ö s zö n e t n y i lv á n í tá s
Kötegyán Község Önkormányzata hálásan köszöni a Torzsa Ferenc és
felesége által felajánlott fenyőfát, melyet a szociális intézmény dolgozói,
idősek klubja dolgozói, valamint önkéntesek avanzsáltak csodálatos díszekkel a falu karácsonyfájává.
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Hatalmas boldogság a legkisebbeknek

A Kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház továbbra is várja a
családokat, hogy egy kicsit kizökkentse őket a szürke hétköznapokból. Számos érdekes és kreatív programmal várjuk a
gyerekeket és szüleiket.

Az elmúlt időszakban megrendezésre került havi rendszerességgel a Kerekítő foglalkozás (zenélős, mondókázós időtöltés), az Őszköszöntő, a Halloween party és a rendszeresen
járó gyerekek szülinapi zsúrja. Nemcsak a legkisebbek gazdagodhatnak a gyerekház nyújtotta lehetőségekkel, ugyanis a
Kamasz-panasz felkészítő csoport tanácsot nyújthat azoknak
a tinédzsereknek, akik még a felnőtté válás előtt állnak.
Az év végéhez közeledve várjuk a Mikulást és a Jézuskát
is!!!
Szabóné Sarkadi Katalin

Modern körülményeket teremtenek a
kötegyáni óvodában
Három, a Magyar Falu Program keretében benyújtott
sikeres pályázat is érinti az óvodát, melyek révén összesen
csaknem 35 millió forintot nyert el az önkormányzat, így
jelentősen megújulhat az intézmény épülete és udvara.
Mind a két, csoportszobához tartozó, 1978-ban épült
mosdót már korszerűsítettük az elmúlt időszakban, ennek
köszönhetően a modern kor követelményeinek megfelelő
illemhelyek,
mosdókagylók
állnak
a
kicsik
rendelkezésére. Emellett a konyhát szintén rendbe tettük,
újabb eszközökkel szereltük fel, mint ahogy a folyosón is
lecseréltük a több évtizedes burkolatot.
Előtte - utána

II. évfol ya m , 2. s z ám

Az óvoda tájékoztatója
Szokásainkhoz híven, a nyáron
ismét meglátogattuk a leendő kiscsoportosokat, de sajnos még nem voltunk mindenkinél. Ilyenkor mi óvó
nénik elvisszük a gyermekek jelét, és
otthoni környezetükben találkozunk
velük.
A nevelési évet 19 gyermekkel
kezdtük el, de jelenleg 21 az óvodások létszáma. A gyermeket a megújult mosdók, tornaszoba, tálalókonyha várta. Új burkolatot kapott a folyó
is és a tetőcsere is befejeződött. Itt
szeretném megköszönni Dr. Hajdu
Mihálynak és családjának, hogy megajándékozta óvodánkat egy mikrohullámú sütővel és a konyha egy új találószekrényt kapott.
Nálunk az a szokás, hogy az első
napokat szüleikkel együtt tölthetik a
gyerekek az óvodában, így együtt
ismerkednek meg az óvoda szokásaival, szabályaival. A beszoktatást segíti, ha a szülő nem bizonytalan és még
viccesen sem fenyegeti a gyermeket
az óvodával, az óvó nénikkel, dajka
nénikkel. Nem baj, ha sír a gyermek,
hiszen az elválást neki is meg kell
élni ugyanúgy, mint a szülőnek.
Ilyenkor legyünk megértőek, de következetesek. Akkor is jöjjenek óvodába, ha a gyermeknek éppen nincs
kedve, hisz nekünk sincs mindig mindenhez kedvünk. Az elköszönés mindig legyen határozott. A hosszú búcsúzkodás erősíti benne, a bizonytalanság érzését. Ha valami gondunk,
kérdésünk van, bátran keressük meg
vele az óvó nénit. A félreértések sokszor bizalmatlanságot, kellemetlenséget okoznak.
Óvodánkba jó hangulatot, családias légkört teremtettünk, mert csak így
lehet eredményesen dolgozni. A
komplex foglalkozásokon túl elkezdődtek a programjaink.

Szeptember 16-án „felavattuk” a
falu új játszóterét.
Szeptember 24-én, „Egy a Természettel” Kötegyánban programon vettünk. A nap folyamán a gyermekek a
vadászattal, természettel kapcsolatos
feladatokon és trófea-bemutatón vettek részt. A programok a vadászház
udvarán, a „Tölgyes” területrészen,
ahová „kiutaztatták” a gyereket és az
Általános Iskola udvarán zajlottak. A
délelőtt egy finom ebéddel zárult.

Október 5-én a Sarkadi Egészségfejlesztő Iroda munkatársa, Lívia néni
tartott interaktív foglalkozást a helyes
kézmosás fontosságáról.
Október 13-án a Biztos Kezdet
Gyermekház hívott meg minket a
Kerekítő foglalkozásra.
Október 18-án Ildikó óvó néninek
segíthettek a gyerekek a tökfaragásban.

November 20-án a Roma és a Román Nemzetiségi Önkormányzatok
megrendezték a Hagyományőrző
Disznóvágást, ahova mi óvodások is

meghívást kaptunk és ahol megvendégeltek minket. A nap folyamán
elkészült finomságokból kaptak a
gyermekek, amit otthonukban elfogyaszthattak. Ezúton szeretném megköszönni a nevelőközösségünk, a
szülők és gyermekeik nevében Balogh Sándor és Szucsigán Tamás elnök uraknak a támogató együttműködést.
Tervezünk még ebben az évben
Adventi Játszóházat, várjuk a Mikulást, részt veszünk a falu szintű Adventi Gyertyagyújtáson előreláthatólag december 12-én és Karácsonyi
Ünnepséggel is készülünk. Ezúton is
szeretném megköszönni az óvodások
és szüleik, valamint a nevelőtestületünk nevében a Mikulás csomagot
Borbély József alpolgármester úrnak,
Csuta Horvát Alexandrának, valamint
az örökbe fogadónak. A fenyőfát Beregszászi Istvánnak.
A koronavírus járvány terjedésének megelőzésére ismét kötelező a
szülőkre vonatkozóan az óvodába a
maszk használata és gyermekek testhőmérséklet mérése. Az intézményben kizárólag egészséges gyermekek
tartózkodhatnak. A betegség tünetei
(pl. köhögés, láz, nátha, torokfájás,
szag-és/vagy íz érzék elvesztése) jelentkezésekor, és ha a családban
covid fertőzés igazolódott a szülő
kötelessége gyermekét otthon tartani
és haladéktalanul értesíteni az óvodát
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.
Erdősné Marik Mónika
intézményvezető

Díjazták a legszebb konyhakerteket

A tornaszobánál is problémát jelentett korábban a
beázás, ezt a gondot a tetőszerkezet korszerűsítésével
oldottuk meg.
Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében
több mint 2,2 millió forintot nyert a játszóudvar
fejlesztésére. Ennek köszönhetően kicserélhetjük a
legrégebbi játékokat, és az új, Szabadság utcai játszótér
mintájára egy csúszdával, hintával, mászókával is
felszerelt vár kaphat helyet az udvaron.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Bútort, játékot is vásárolunk
Véget értek a munkálatok a Biztos Kezdet Gyerekháznál.
Még bútorokat kell elhelyezni, illetve az eszközök, a játékok, a kisgyermekek számára alkalmas székek, asztalok
beszerzése van folyamatban.
Az intézmény az óvoda és a konyha közötti részben
kapott helyet, az infrastrukturális fejlesztésre 15 millió
forintot nyert a település. A beruházás során beépítették az
eddigi teraszt, átalakították a tereket, a helyiségeket.

Idén is szép számmal jelentkeztek
a
konyhakertek
művelői
a
„Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programra. A Kötegyáni
kertészek megmutatták, hogy a helyben is meglehet mindazt termelni,
amely szükséges az egészséges táplálkozáshoz. Az országos program hét
különböző kategóriában díjazta 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 2021. június 15-ig lehetett, amely Kötegyán Község honlapján valamint a településen elhelyezett

plakátokkal került meghirdetésre,
hogy minden lakos értesülhessen róla.
Az eredményhirdetésre 2021. november 15-én került sort. A kertművelés
és kertészkedés jelentősége ebben az
évben még inkább felértékelődött, ezt
bizonyította a jelentkezők száma,
amely a tavalyi évhez képest megduplázódott.
Idén 16 kertművelő jelentkezett:
Borbély Mária, Bujdosó Sándor, Csillám András, Elek Kálmán, Fazekas
Sándorné, Földi Zoltánné, Gál Beáta
Gizella, Hajdu Károly, Iszály György,
Kelemen Gáborné, Kiss Barbara,
Kosztin György, Kuczera Miklós
Zsoltné, Szabó Jánosné, Szőke Zoltán
Antal és Torzsa Ferenc. Minden

résztvevő Oklevélben és díjazásban
részesült, hiszen mindenki egyformán
hozzájárult ahhoz, hogy a település
tiszta, rendezett és esztétikus képet
mutasson.
Az összes kertművelőnek őszinte
szívvel gratulálunk! Az eddigi lelkiismeretes, gondos munkájukat nagyon
szépen köszönjük! Reméljük, 2022ben ismét csatlakozhatunk a versenyhez, addig is további sok sikert és jó
egészséget kívánunk!
Ruzsáné Kuczera Andrea
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Kötegyán és környéke közúthálózata
Több, mint egy évtizedre visszanyúló probléma Kötegyán megközelíthetőségének állapota Sarkadtól egészen
településünk központjáig, a „nagyboltig”.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábbi igazgatója
Virág Mihály nyugdíjba vonulása előtt teljesítette egy
nagy kérésünket. Felújításra érdemesnek ítélte meg a
kötegyáni bekötőút vasút átjáróig tartó szakaszát. A kivitelezés 2020 nyarán meg is történt.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelenlegi igazgatójával
Cserkúti András igazgató úrral többször folytattam tárgyalásokat útjaink állapotáról, településünk nehéz megközelítéséről.
Ismételten tájékoztatást kértem Igazgató Úrtól a Kötegyánt érintő jövőbeni fejlesztésekről, mely örömhíreket
szeretném most megosztani Önökkel/Veletek.
Igazgató Úr leveléből idézem:
„4252 j. Sarkad – országhatár összekötő út felújítása:
Az 1+432 – 3+650 km sz. (Sarkad településhatár –
Véda kapu ) közötti 2 218 m hosszúságú útszakasz felújítása szerepel a TOP maradvány (2) projektjeinek listáján.
A kivitelezési tervdokumentáció elkészült. A TOP-131
-15-BS1-2021-00003 azonosító számú projektekre a támogatói döntés megszületett. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

A kivitelezés 2022 év tavaszán indulhat, a projekt zárás határideje 2022 december 30.
A 4+120 – 7+913 km. sz. (Véda kapu – országhatár )
közötti 3 793 m hosszúságú útszakasz felújítása szerepel a
TOP PLUSZ ( 1.1.2 -21 , 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése) pályázatra javasolt útfelújítási projektek listáján.
A 2021.12.01 – 2022.01.14 között megnyíló pályázat
benyújtási időszakban be kívánjuk nyújtani a pályázatot a
szükséges támogatási forrás elnyerésére. Sikeres pályázás
esetén a Támogatási szerződés megkötését, a tervezési
munkák, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatását
követően kezdődhetnek el az útfelújítási munkák.
42152 j. Kötegyán bekötő út felújítása:
A 0+700 – 3+200 km sz. (vasúti átjáró – Kötegyán,
Táncsics utca) közötti 2 500 m hosszúságú útszakasz felújítása szerepel a 2022 évi Magyar Falu Program Magyar
Közút Nonprofit Zrt. saját kivitelezésében megvalósítandó
útfelújítási projektjeinek listáján. A kivitelezési munkák
2022 évben fognak megvalósulni.
4251 j. Kötegyán - Méhkerék összekötő út felújítása:
A 0+000 – 2+519 km sz. (országhatár előtti kezdőszelvény – 42153 j. Újszalontai bekötő úti végszelvény ) közötti 2 519 m hosszúságú útszakasz felújítása szerepel a
2022 évi Magyar Falu Program Magyar Közút Nonprofit
Zrt. saját kivitelezésében megvalósítandó útfelújítási projektjeinek listáján. A kivitelezési munkák 2022 évben fognak megvalósulni.”
Zalai Mihály elnök úr bejelentése 2021.11.24-én:
„Az illetékes minisztériumok és szakhatóságok részvételével egyeztettünk ma az M44-es határig történő meghosszabbításáról. Hamarosan elkészül egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány, ami alapján az M44-es Sarkad
térségében elérné az országhatárt, és becsatlakozna a szintén tervezés alatt álló Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi útba.”
Bízzunk benne, hogy vágyaink nem is oly sokára megvalósulnak.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Kötegyáni Falunap és Elszármazottak
Ta l á l k o z ó j a
A már hagyománynak számító rendezvényre 2021.
augusztus 14-én került sor, immár 9. alkalommal a falu
főterén. Az esemény fő célja, hogy a lakosságot kiszakítsuk a hétköznapok körforgásából, hogy mindenki egy kicsit kikapcsolódhasson, ezért próbálunk minden évben
széles körű szórakozási lehetőséget biztosítani a Falunap
keretében. Az esemény fontos része az Elszármazottak
Találkozója, melyre nagy számban érkeztek olyan személyek, akik egykor itt éltek, vagy felmenőik innen származtak, de ők már az ország más területén, vagy akár külföldön élnek.

A „Hajduné Beregszászi Éva”
Kötegyánért Alapítvány
2021-es évben is fogadhatja az adó 1%-os felajánlásokat.
Amennyiben az Alapítvány munkáját támogatni
szeretné,
ezt megteheti adója 1%-val.
Adószám: 18751330-1-04
Átutalással:
11600006–00000000–75280558 Erste Bank.
vagy, adományozhat személyesen
Gubiczáné Szőke Irmánál és Bálint Erzsébetnél a Könyvelő Irodában.

Több mint tizenegy millió forintból újult meg a konyha
Befejeződött a konyha korszerűsítése, melyre önkormányzatunk a Pénzügyminisztérium pályázatán 11,5 millió forintot nyert el. A konyha 1978-ban épült, húsz éve
újították fel némileg az intézményt, hogy megfelelhessen
a HACCP rendszer előírásainak, azóta nem történt érdemi
előrelépés.
A több mint negyvenéves csempét lecserélve vadonatúj burkolattal láttuk el a feldolgozó-helyiséget, a szárazáruraktár pedig 1978 óta először kapott burkolatot.
Kicseréltük a szintén negyvenéves burkolatot, elhelyeztük az új gázzsámolyokat, emellett mosogatógépet és
mikrohullámú sütőt is beszereztünk. Egy vadonatúj ipari
sütőt szintén vásároltunk, azonban ahhoz, hogy azt üzembe is helyezzük, fejleszteni, bővíteni kell a
villamosenergia hálózatot, hogy az elbírja a nagygépek
okozta pluszterhelést.

De rajtuk kívül több kísérő program is helyet kapott,
úgymint kispályás foci, gyermekvetélkedők, néptánc, tánc,
zumba bemutatók, ugrálóvár, bohóc műsor, tűzoltósági
bemutató, sétakocsikázás és az Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai egészségügyi szűréseket, életmód tanácsadást
nyújtottak az érdeklődőknek. Idén megkóstolhattuk Kötegyán tortáját is, melyet a Jennei-Podobni Süti és Falatozó
készített el és osztott ki a jelenlévők részére. A rendezvény
megvalósításához támogatásban részesültünk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kezelt „Kistelepülések
kulturális eseményeinek támogatása” című EMT- E-190109 azonosítószámú pályázat keretében.
A humánjárvány alatti bezártság miatt az embereknek
nagy igényük van a kikapcsolódásra, melyre ez a rendezvény jó lehetőséget biztosított, így a vártnál magasabb volt
a részvétel, nem csak a helyi lakosok, de a környező településen élők is nagy számban voltak jelen
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Köszönet nyilvánítás
Kötegyán Község Önkormányzata hálásan köszöni a
Jennei-Podobni Süti és Falatozó által felajánlott falutortát.

A rendezvény jó lehetőséget biztosít arra, hogy a családok együtt tölthessenek egy napot, találkozhassanak régi
ismerőseikkel, felidézhessék a régi emlékeket vagy csak
szórakozzanak egy kicsit. A találkozó alkalmából a temetőben felállították az elszármazottak emlékoszlopát és a
főtéren elültették az elszármazottak fáját. A rendezvény
programjai között minden korosztály találhatott magának
szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, emellett igyekeztünk olyan mozgó árusokat is meghívni, melyek a településen, vagy környezetében nem találhatóak. A rendezvény 14
-én 8:00-kor kezdődött és eltartott egészen 15-én 03:00-ig.
A rendezvényen az alábbi fellépők vettek részt:
De Mulass,
Damien Steeel, Laczkás Akusztik,
Csökmei Duó, Sztojka Tibi, Kenton, Déjá-Vu.
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Képes krónika az iskolából
2021. szeptember 1-jén, ismét rendhagyó módon nyitottuk meg az új tanévet. A járványhelyzet és a kellemetlen
idő miatt az iskolai ünnepségen - tanulóink és a pedagógusok mellett, - csak az első osztályos kisdiákok szülei vehettek részt.

Hetedikeseink
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit elevenítettük fel
Elsősök, szüleikkel, tanítójukkal
Szeptemberben sok érdekes tanítási órán, foglalkozáson
vettek részt diákjaink

Családi nap
2021 június 12-én immár második alkalommal szervezett
családi napot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Román Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Kötegyán Község Önkormányzata.
A járvány utáni „bezártságból” kiszabadulva kicsiket és
nagyokat egyaránt megmozgató vidám, színes programok
sokaságával várták az érdeklődőket.

Munka közben a gyerekek

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Vadonatúj játszótér épült
Elkészült az a játszótér a Szabadság utcában, melynek
építésére 4,7 millió forintot nyert tavaly a Magyar Falu
Program keretében az önkormányzat.
Felmerülhet a kérdés, miért nem a központban lévő játszóteret újítottuk fel. Erre azonban nem volt lehetőség, mivel
a pályázat kötött volt. Közterületen kellett elhelyezni a
játékokat, és a követelményeknek egyedül a Szabadság
utcai terület felelt meg.
A pályázat keretében beszerzett csúszdát, hintát és mászókát tartalmazó vár, valamint mérleghinta mellett kihelyezték azokat a játékokat is – például a labdázásra alkalmas
polyballt –, amelyeket két éve kapott a település az elszármazottak adományaként.
A baba-mama klubban és a Biztos Kezdet Gyerekházban
megforduló kisgyermekes szülők igényét is figyelembe
vettük azzal, hogy körbekerítettük és ezzel biztonságossá
tettük a területet, amelyre több facsemetét is ültettünk.

Exatlon a tornateremben

Nyolcadikosaink

Szeptember 24-én a helyi Vadásztársasággal közös programot valósítottunk meg

Novemberben a Lázár Ervin Program keretében, osztályfőnökükkel a Fővárosi Nagycirkuszba látogattak hatodikosaink,

A gyerekek számára sok érdekességet tartogatott Juhász
Gyula előadása
Októberben az elsősök már az informatika világával ismerkedtek,

Hatodikosaink egy csoportja Budapesten
november 19-én, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a
Román Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző disznótorára kaptak meghívást iskolánk tanulói.
December hónap ismét az adventi programok ideje. December 6-án, hétfőn érkezik a diákokhoz a Mikulás, akinek puttonyát idén is a Borbély József Alpolgármester Úr
által felajánlott csomagok töltik meg. A tanulók és szülők
nevében, ezúton is szeretném megköszönni a kedves
ajándékot Alpolgármester Úrnak! A harmadik adventi
gyertyagyújtásra iskolánk tanulói az óvodásokkal együtt
készülnek.
Áldott karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, új esztendőt
és jó egészséget kívánok az iskola munkatársai nevében!

Kisdiákok az informatikai laborban
az aradi vértanúkra emlékeztünk, majd

Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

Köszönet 1%
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület vezetősége ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2020. adóévi személyi jövedelem adójuk 1 %-ának felajánlásával támogatta egyesületünket. A felajánlott 1 % összege: 115.497.- forint. A befolyt
összeget az egyesület közösségi programok támogatására fogja felhasználni.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester

Köszönettel a vezetőség nevében Torzsa Ibolya egyesületi titkár
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Tanszerosztás

KÖTEGYÁNI KÖRTEFÁK
A Beregszászi Éva Alapítvány régi vállalása, hogy
megőrizzük a régi körtefafajtáinkat az utókor számára. Az
év elején összegyűjtöttünk több mint 30 féle körtefahajtást. Túlnyomórészt kötegyáni hagyományos fajták, de
innen elszármazottak és távoli jó barátok is küldtek veszszőket.

Az idő homályába veszett egyes fajták neve, ezek beazonosítását a későbbiekben próbáljuk megtenni szakemberek és a modern technika segítségével.
A gondosan előkészített alanyok oltását Kozma Lajos
végezte a tőle megszokott szakmai precizitással.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítványának
kezdeményezésére a 2021/2022-es tanévben a Sarkadi
Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye összes diákjának könnyebbé válhatott az iskolakezdés. Hálásan köszönjük a BTESZ dolgozóinak a tanszer adományozást!

Az éves utógondozást, a terület karbantartását, ellenőrzését a Hajdu Kft.
dolgozói a Polgárőrség tagjaival közösen végezték Tímár József és felesége
irányításával.

A határon túli Majláthfalváról,
Sipos Györgytől és családjától -3 fajtát
kaptunk, - Csokros muskotály, - Fétel,
- Esperes.
Testvér
településünkről
Kápolnásfaluból két fajta érkezett Benedek Lászlótól - Kormos, György
Ágostontól – Jégkörte.

Az ősz végén járunk, és most már tudjuk, hogy az összesen 101 oltványnak
a harmad része maradt életben. Sajnos
az aszályos időjárás a csemetéinket
sem kímélte. Készülünk a pótlásra és
várjuk az új felajánlásokat is.

Községünk szülöttje Komlósi István – Árpával érő ágakat küldött. Kónya István - Sárga Vilmost oltott a
vadalanyokba saját kezűleg.

Kötegyán Község címerében körtefa
látható, talán településünk neve is a
körtéből ered…

Gellén Lajostól – Karvasszegi,
Nemes Jánostól – Gyepes alji,
Bújdosó Sándortól - Jégkörte, Balgoh
Elektől - Nyári Kálmán, Sarkadi Dániel – Császárkörte vesszőket kaptunk.

Aki kedvet kapott, hogy saját kertjéből, vagy a határból hozzon ősi fajtákat, annak tisztelettel várjuk a jelentkezését.

Különösen ritka körtefajtákat ajándékoztak, zenész
Szőke Károly családtagjai, a Gyepsor utcából, Füge, Vilmos és Vajkörte.

ifj. Hajdu János
alapítványi elnök

II. Mike István Emléktorna
tunk, tehát minden csapat kétszer játszott mindegyik csapattal. Voltak nagyon izgalmas és színvonalas mérkőzések
is, aminek köszönhetően mindenki jól érezte magát.
Örömmel láttuk, hogy a fiatal korosztály is részt vett ezen
az eseményen, akik már most a jövő nemzedékét képviselték és emelt fővel hagyták el a pályát.

2021. szeptember eleje nem csak az iskolásoknak volt
nagyon fontos, hanem a focit szerető embereknek is.
Szeptember 4-én rendeztük meg a II. Mike István Emléktornát. Ismét a labdáé volt a főszerep a pályán. A szervezőtársaimmal hosszas tervezés után úgy döntöttünk, hogy
idén szabadtéren rendezzük meg az emléktornát. Féltünk
az őszi szeszélyes időjárástól, de szerencsére szép időnk
lett, aminek köszönhetően még plusz D vitaminnal is megajándékoztuk a játékosokat és a nézőket.
Murphy soha nem pihen, ez a szervezés során is bebizonyosodott, mert több csapatnak is vissza kellett lépnie
sérülés, betegség és munka miatt. 4 csapattal kezdtük meg
az Emléktornát, ezért oda-visszavágós rendszert alkalmaz-

Az Emléktorna keretében rendeztünk egy tizenegyesrúgó
versenyt, amiből a befolyt összeggel a Kötegyáni FC-t
támogattuk. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
ilyen módon támogatta a csapatot. Továbbá hálával tartozunk a Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának és a Kötegyán Román Nemzetiségi
Önkormányzatának, akik támogattak minket.
Végeredmény:
1. Berúglak
2. Kötegyáni ÖTE
3. Kötegyáni Ifjak
4. Vasutasok
Legjobb kapus: Farkas Lénárd
Gólkirály: Drágos Mihály
Hajdu László

Csiki István
Hadi Imre

Szemétszedés
A Facebook-on is többször hangot adtam a nemtetszésemnek a faluban található szemét miatt. Egyre csak nőtt, csak
nőtt bennem a tenni akarás, így június 26-án szemétszedést szerveztem a faluban. A közösségi média segítségével már jóval előtte felhívtam a figyelmet erre a kezdeményezésre, így több önkéntes is megjelent. Előtte való este
egy kicsit féltem, hogy az időjárás keresztülhúzza a számításainkat, de szerencsére elkerült minket a vihar. Fél 7-kor
találkoztunk a konyha parkolójában, ahol csoportokat alakítottunk és elindultunk. Sajnos hamar beigazolódott a
félelmünk, tényleg nagyon sok szemét található a faluban
az utak mellett, az árkok alján. Meglepő volt, hogy a legtöbb szemét HELL energiaital doboz formájában került
elő. Találtunk még sörös dobozt, csokis papírt, cigarettásdobozt, PET palackokat és üveget is. Volt olyan bokor,
aminek az alja építési hulladékot rejtett. Nem is értettük,
hogy miért nem a faluban található lerakathoz vitték az
ilyen jellegű hulladékot.
Az akciónk végén kettős érzelmek voltak bennem. Örültem, hogy mennyi szemetet sikerült összeszednünk és
szomorkodtam, hogy mennyi szemetet sikerült összeszednünk. Elszomorító volt, hogy ennyien nem képesek kukába dobni a szemetet és ennyien nem foglalkoznak a faluval és a tisztasággal. Elszomorító, hogy ennyien rossz
példát mutatnak a jövő nemzedékének. „Egy fecske nem
csinál nyarat” szól a mondás, de bízok benne, hogy ezzel a
lépésünkkel felnyitjuk több embernek is a szemét és nem
csak az internet előtt ülve próbál ”változtatni” a helyzeten,

hanem tényleges cselekedettel is hozzájárul. Ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink, unokáink egy szép és tiszta faluban nőjenek fel, akkor ahhoz példát kell mutatnunk.
A képek magukért beszélnek, hogy mennyi szemetet szedtünk össze a faluban. Örülök, hogy ezen a reggelen összejöttünk néhányan és megtisztítottuk az utcákat a szemét
nagy részétől. Örülök, hogy akik ezen a napon önkéntesként részt vettek, szintén fontosnak tartják a falu tisztaságát, és ezzel a cselekedettel hozzájárultak a falu összképének pozitív irányba való változtatásához. Köszönöm mindenkinek, akik részt vettek a szemétszedésen.
Hadi Imre

Kötegyáni Falunapi Idősek Napja
2021.
Az idén is megrendezésre került az idősek napi rendezvény, melyen minden évben köszöntjük a nyugdíjas korosztályt. Az esemény a Magyar Falu Program
„Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása”
című pályázat keretében a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával valósult meg.
Elsőként Berke Katalin anyakönyvezető köszöntötte a
megjelenteket, majd Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester asszony köszöntője következett. A beszéd után
Szabó Kata szavalatát hallgathatták meg a vendégek, amelyet az Asszonykórus dalcsokra követett. Pallag Mária
felkészítésével az iskola színjátszó szakkörének bábjátéka
zárta a műsort.
Mindezek után a vendégek a konyhai dolgozók által
elkészített finom sülteket és salátákat valamint a Jennei –
Podobni Süti és Falatozó által elkészített süteményt fogyaszthattak el. A mulatósabbak táncra is kelhettek, hisz
az élőzenéről az étkezés alatt és után a Sztory Party Zenekar gondoskodott.
Kötegyán Község Önkormányzata
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6.

Kedves Testvérem, falumbéli
karácsonyra áhítozó!
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Bábosaink
zet amatőr bábjátszást támogató Déli-Báb programja hívta
életre.

Rendhagyó ünnep elé nézünk…

A próbafolyamatot a pandémia miatti lezárások és a
nyári szünet is akadályozta, de végül Lenkefi Zoltán igazgató úr és Soós Emőke bábművész támogatásával előbb
Békéscsabán, majd a helyi Idősek napján is előadták Lázár
Ervin Csodapatika című írásának feldolgozását az általános iskola diákjai.

A pandémia idején, a negyedik hullám tetőzése közelében
írom e sorokat, s elcsendesedve, Isten előtt magamat
megalázva, csak a hála szavai és a szomorúság keserű
érzése jönnek elő: DE JÓ, URAM, HOGY
MEGTARTOTTÁL A NYOMORÚSÁG IDEJÉN! ÉS
ÚGY FÁJ, HOGY SOKAKAT ELVESZÍTETTÜNK!

Az előadás nem jöhetett volna létre Nagy Imre és
Nagy Imréné Irmuska alkotó segítsége nélkül, amit ez
úton is köszönünk. A látvány létrehozásában Nagy Veronika és Bende Róbert segített, melyért nagyon hálásak
vagyunk.

Gyülekezetünk is sokat veszített. Sokakat eltemettünk,
elbúcsúztunk azoktól, akiket elköltöztettek innen, és
nagyon hiányoznak, akik félnek, akik sértődöttek, akiket
szerettünk magunk mellett tudni…
Úgy tűnik, megrendültek az erőforrásaink, a
létfenntartásért küzdünk, úgy anyagiakban, mint
közösségileg.
Persze, van, amit nem veszítettünk el: Isten vezetését, az
Ige tanítását, s a reményt adó hitet a Krisztus Jézusban!
Ezzel kell valamit tennünk karácsonyra készülve!
Cselekedetekbe fordíthatjuk a szeretetet.
Textus: Jób 42:1-17
„Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób
leányai. Apjuk nekik is adott örökséget fiútestvéreikkel
együtt. 16 Ezután Jób még száznegyven évig élt, és
meglátta fiait meg unokáit a negyedik nemzedékig. 17
Öregen halt meg Jób, az élettel betelve.”
Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet!
Óh, mennyit szenvedünk miattad, Uram!
Örökkévaló végzésed szerint, szereteted olthatatlan tüze
által, szinte elporladunk az emberi létezés alatt… Addig,
meg szenvedünk. Átéljük naponként, mit is jelent
megfáradva, megterhelten élni. Átéljük az emberélet
delén, mikor sötétlő erdőbe jutunk, hogy elég a szívünk,
megperzselődik a lelkünk, s már nem vágyunk másra,
csak a megnyugvásra, ott, a Te ölelő két karodban!
Addig,
pedig,
elviseljük,
hogy
megvessenek,
kigúnyoljanak, kacagjanak rajtunk, amiért viseljük a
terhet, melyet Te tettél a vállainkra… Görnyedünk,
belefáradunk, ahogy pattanásig feszülnek az izmok rostjai
a hátunkban, a vállunkban, s mégis megyünk, haladunk
előre, keresztünkkel a vállunkon. Mindeközben, szinte
lopva, felpillantunk az ég felé, keressük arcod
megbocsájtó mosolyát, kutatjuk a szemed sarkát, hátha
egy könnycseppecske születik abban, melyet értünk
hullatnál…
De, nem hullik a könnyed értünk… A Te Egyetlenedért
sem hullott, ott, 2000 esztendővel ezelőtt, a Golgotán…
Véget ért a sokat szenvedett Jób könyve, ezzel a
szakasszal. „Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot
azután, mint azelőtt…”
Áldása: a család.
Öleljük, hát, a magunkét, készüljünk így ünnepelni!
Velünk az Isten- Immánuel!
Ámen
Tyukodi László
lelkipásztor

Környezettudatosság
Április a környezettudatosság hónapja volt.
A tavalyi évben a COVID 19-pandémia folytán nem volt
lehetőségünk elektronikai hulladékgyűjtést szervezni, ám
idén a leghamarabbi lehetséges időpontot tűztük ki célul.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik környezetüket
megtisztítva leadták elektronikai hulladékukat, vigyázva
így településünk tisztaságára.
A heti kommunális hulladékszállításon túl pedig
április 29-én lomtalanítás is volt.

Immár második alkalommal dolgozhattak kötegyáni
fiatalok a Békéscsabai Napsugár Bábszínház művészeivel
közösen. Az alkotófolyamatot a Nemzeti Művelődési Inté-

Pallag Mária

Ungvári Mihály Közösségi Tér és Könyvtár
2021-ben végzett közművelődési és könyvtári munkáról
A közösségi tér és könyvtár idei működését különösen meghatározta a vírushelyzet. Az önkormányzat intézménye 2021.
május 3.-ával nyitotta meg a kapuit. Személyi létszám: 3 fő (1
fő könyvtáros alkalmazott, 1 takarító, 1 fő 2 diplomás felsőfokú végzettségű szakember, Okleveles informatikus könyvtáros, tartalomfejlesztő menedzser) Október 26-án eleget tettem
az 1997. évi CXL. tv. 94 §. (1) bekezdésének, elvégeztem a
„Közművelődési és Közönségkapcsolati szakember” röviden
Közművelődési szakember II. képzést.
Közművelődési munkában KÖTEGYÁNT és ÚJSZALONTÁT képviselem.
Programokról:
Húsvétot megelőzően egy tojásfát készítettünk. Nyuszi családdal, nagy nyuszikkal, tojásokkal, csirkékkel tettük színesebbé a játszóterünket, ill. Újszalontán is helyeztünk el húsvéti díszeket. A dekorációkkal
készült fotókat a gyerekekről,
kollázsokkal, videóval örökítettem meg. Felnőttek által horgolt
állatokkal, papírdíszekkel, ill.
gyerekrajzokkal, húsvéti kiállítást készítettünk a közösségi tér ablakaiba. Kicsi, de a miénk! Még Angliából is volt falubeli elszármazott ember, aki
kifejezte tetszését.
A Föld Napjára rajzpályázatot hirdettem, a Magyar Költészet Napja alkalmából címkereső feladatot tettem fel a
facebookra, 4-en pályáztak. Anyák napjára készülve, több
mint 120 emberrel vettem fel a kapcsolatot telefonon ill.
facebookon, engedélyükkel elkészíthettem egy videót, köszöntve ezzel a nagyszülőket, dédiket, anyukákat. A verset
szerető gyerekek egy-egy versszakot mondtak fel videóra,
amiből szintén egy kisfilmet készítettem anyáknapjára. A
Madarak és Fák napja pályázatra 2 fő pályázott. A gyereknapot/családi nap keretében tartottuk meg, ahol Ügyességi
játékokon vehettek részt a gyerekek. Talicskázás, WC papír
múmia készítés, tojás egyensúlyozás, puki láncfűzés, kukorica
fejtés, retro csutkavár építés, célbadobás, mocsárjárás, háromlábas, stb. a végén a dobozcipőben járást is gyakorolhatták. A
ZENE EURÓPAI ÜNNEPÉRŐL a facebookon emlékeztünk meg. Olvassatok Minden nap rajzpályázatra 11 pályázat érkezett. Egy szociális tanfolyam is lezajlott, melynek
témaköre a demenciás betegekről szólt. Az asszonykórus heti
énekpróbája is elkezdődött. A Roma és Román Kisebbségi
Önkormányzat az Olvassatok mindennap záró estjén szalonnasütést tartott.
Folyamatosan zajlik a nyitás, de csak óvatosan a vírus miatt.
2021. 08.27-én csomagosztás volt az általános iskolások számára, melyet Csuta-Horváth Alexandra vezető gondozó, és a
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió - BTESZ-nek köszönhetünk. Augusztusban megrendezésre került a X. Elszármazottak találkozója, ill. a IX. Falunap, melyen itt is képviseltük magunkat az ügyességi játékokkal. Magyarország nemzeti és állami ünnepére I. István király szentté avatásának
évfordulójára emlékeztünk a facebookon. A Sarkadi Egés-

zségfejlesztő Iroda munkatársai, az időseket minden héten
megtornáztatják. A Magyar Falu Program „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” c. pályázat keretében
1 millió Ft-os pályázatot tudtunk benyújtani, melyen a rendezvényekhez szükséges sörpadokat, sátort tudtunk vásárolni,
mindkét településen. A „PHRALIPE- NYITOTT SZEMMEL
A SOKSZÍNŰ TÁRSADALOMRA” c. pályázat keretében 3
előadáson vettünk részt. Megemlékeztünk az 1849. október 6án kivégzett aradi vértanúkról a facebookon. Október 21-én
beindítottunk saját erőből egy gyöngyfűző szakkört is, az
idősek részvételével. Pályáztunk a „Tudásunkkal kézenfogva
a közösségekért” szakkörpályázaton, mézeskalács-készítésre
kaptunk támogatást. Halloween tökfaragó programot tartottunk októberben, a közösségi színtérben.
Ne feledkezzünk meg azokról az adományozókról, akik nélkül egy-egy program nem tudott volna megvalósulni. Köszönöm!
Bárkitől, bármilyen adományt, támogatást szívesen fogadunk!
Fontosnak tartom, hogy a falu „szunnyadó” közösségét aktivizáljam. Az értéktár bizottságot meg kell újítani, kezdeményezni a további értékek felkutatását „rejtett kincseinket” a
lakosok segítségével, felvetetni a Települési értéktárunkba a
helyi értékeinket. Mindezeket megismertetni a fiatalabb generációval, hogy ezeket ők is tovább tudják adni a következő
nemzedéknek. A programok iránti érdeklődés „összehozza”
az embereket, megszüntetheti a generációk közti szakadékokat, kialakul köztük a kölcsönös kapcsolat, a mások iránti
tisztelet, megbecsülés. A falu közössége „második otthonának” tekintse a közösségi színteret/teret.
Bízom abban, hogy a falu támogatásával/segítségével az elkövetkezendő időben újabb további programokról tudok majd
beszámolni a két község/település közösségi munkájáról.
„Őrizzük saját hagyományainkat és tiszteljük másokét! A
kultúra…az a kincs, amiért minden embernek a legnagyobb
áldozatra késznek kell lennie. A kultúra közös lelki forrásunk a túléléshez. Általa találjuk meg az utat egymáshoz,
másokhoz.” (Szente Ferenc, 1992)
Pallag Sándorné
közművelődési szakember

Köszönet nyilvánítás
Kötegyán Község Önkormányzata hálásan köszöni a Pallag Lajos
és felesége által felajánlott kánna virágokat, melyek egész nyáron
díszítették önkormányzatunk előkertjét.

Borbély József
könyvtári alkalmazott
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Kötegyán Község Önkormányzatának
pályázati összefoglalója
A 2019. évi választás óta eltelt időszakban sok pályázatot
nyújtottunk be, melyeknek célja kis Községünk fejlesztése,
szebbé tétele volt, ezek közül kisebb-nagyobb sikereket tudtunk elérni, így összességében 116,6 millió Ft támogatással
gazdagítottuk településünket. Az elnyert pályázatokat egy
része már megvalósult vagy folyamatban van és vannak olyanok is amiket régebben nyertünk, de a megvalósításuk nem
fejeződött be 2019-ig.
I. 2019 előtt nyert pályázatok, melyek lezárása ránk maradt:
1. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása (TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00032) A piactér
helyére építésre került egy fedett piaccsarnok, amely a
meglévő 2 fasor között helyezkedik el. Parkolóhelyek
kialakításával, napelemes rendszer elhelyezésével.
elnyert támogatás: 44 777 299.- Ft
2. Kerékpáros közlekedés fejlesztése Kötegyán Községben (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012) Az építés 2 részből állt, az 1. részben a bekötőút melletti kétforgalmú
kerékpárút építése a Kötegyán táblától a Sarkadi út melletti, meglévő kerékpárútra csatlakozva, vasúti átvezetéssel, 2. részben a Vasút utca mentén az út mindkét oldalán
kerékpársáv került építésre a Kötegyán táblától az Árpád
utcáig, onnan pedig kerékpáros nyom létesült a Szabadság utcáig.
elnyert támogatás: 245 000 000.- Ft
3. Mezítlábas pihenő- és Öko-park kialakítása Kötegyánban (TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00035) A pályázat
helyszíne az Öko-park területe, ahol kialakításra került
egy mezítlábas ösvény, pihenőhelyek, tanösvény és felújításra került a kilátó, mellyel szeretnénk a pihenni vágyókat a természetbe csábítani.
elnyert támogatás: 10 999 947.- Ft

4. A Ravatalozó épület felújítása Kötegyánban (MFPFVT/2020) A Ravatalozó épületének tető felülvilágítói
kerültek kicserélésre időtálló anyagokkal, a megrongálódott tartószerkezetek is megerősítésre kerültek, így megszűnt a ravatalozó közel egy évtizedes beázása.
elnyert támogatás: 2 999 193.- Ft.
5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
(488 228) A pályázat célja a köznevelési étkeztetést biztosító 1978-ban épült főzőkonyha felújítása, melynek
része a padlóburkolat cseréje, vakolatjavítási munkák,
festés és új konyhai eszközök beszerzése, úgymint 4 db
gáz főzőzsámoly, 1 db 6 égős gáztűzhely, 1 db
hőlégkeveréses sütő, 1 db mosogatógép és 1 db ipari
rúdmixer.
elnyert támogatás: 11 579 631.- Ft
6. Közterületi játszótér kialakítása Kötegyánban (MFPOJF/2020) A Szabadság utca elején található füves területen új játszótér került kialakításra, mintegy 1 100 m2en. A pályázat tartalmazza kerítés építését, új eszközök
beszerzését, gumi ütéscsillapító burkolat telepítését.
elnyert támogatás: 4 684 293. Ft.

Több mint 40 millió forintból korszerűsítjük két sikeres pályázat révén a községháza épületét.
Tavaly a Magyar Falu Program keretében 26 millió,
idén pedig egy belügyminisztériumi pályázaton 16,7 millió forintot nyert a beruházásra az önkormányzat.

8. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése
(MFP-OJKJF/2021) A projekt keretén belül az Óvoda
udvarára egy új többfunkciós csúszdaház, fedett homokozó kerül telepítésre.
elnyert támogatás: 2 262 632. Ft.

A munkálatok során szigetelést, majd nemes vakolatot
kap a teljes épület. A községháza egy részén korábban
kicserélték modernre a régi nyílászárókat, így most azokon a helyeken cserélik, ahol ez eddig nem történt meg.
Napelemeket telepítenek, valamint valamennyi irodát felszerelnek olyan berendezésekkel, amelyek nyáron hűtenek, télen pedig fűtenek. A tetőszerkezetet ugyancsak
rendbe teszik. Megújulnak a folyosó mellett a mosdók is,
mint ahogy betonoznak majd az iktatóhelyiségben, ahol
jelenleg döngölt föld a padló.

9. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021) A projekt keretében felújításra
került az Óvoda 1978-ban épült 2 mosdója és a tálalókonyhája, új szaniterek, új burkolat beépítésével.
elnyert támogatás: 19 998 906. Ft.

A munkálatok ősszel rajtolhattak. A két pályázat révén
egy komplex felújítás valósulhat meg.

10. 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.
elnyert támogatás: 25 974 828. Ft.
11. Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítása (518 341) A projekt keretében külső
homlokzati hőszigetelés és a hűtést/fűtést is ellátó klíma
rendszer telepítése történik. Az épület villamos energia
ellátására napelemes rendszer kerül kiépítésre. A felújítás
tartalmazza még a mosdó helyiségek teljes felújítását,
szaniterek, nyílászárók cseréjét és az épület belső festését.
elnyert támogatás: 16 783 781. Ft.

Felelős állattartás
A felelős állattartás elősegítése érdekében, sikeres pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a Magyar Falu
Program keretében.
A pályázat keretében a község lakóinak háziállatait
ivartalanítja, chippeli és oltja be az állatorvos térítésmentesen. Az előzetes felmérés alkalmával 36 db kutya és 11
db macska került felírásra.
12. Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021) A
projektben beszerzésre kerül 1 db fűnyírótraktor és 1 db
benzinmotoros lombfúvó, melyek a közterületek karbantartását szolgálják majd.
elnyert támogatás: 1 499 799. Ft.

ELKÉSZÜLT RAVATALOZÓNK
TETŐSZERKEZETE

13. Felelős állattartás Kötegyánban (MFP-FAE/2021) A
pályázat keretében a község lakóinak háziállatait ivartalanítja, chippeli és oltja be az állatorvos térítésmentesen. Az
előzetes felmérés alkalmával 36 db kutya és 11 db macska került felírásra.
Az eddig említett pályázatok mellett érdemes pár szót szólni
a jövőbeni tervekről is, hiszen indul a TOP Plusz 2021-2027
pályázati ciklus. Ezen ciklusban lehetőségünk lesz 8 területen
pályázatot benyújtani az alábbiak szerint:
- Helyi és térségi turizmusfejlesztés
- Élhető települések
- Belterületi utak fejlesztése
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztések
 óvodai fejlesztés
 köznevelés
- Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztések
 egészségügyi alap és szakrendelés
 szociális alapszolgáltatás
Noveczki János
műszaki ügyintéző

Véget értek a munkálatok a ravatalozónál. Az önkormányzat 3 millió forintot nyert a Magyar Falu Program
keretében a temető fejlesztésére.
Mivel évekkel ezelőtt egy jégeső megtépázta a ravatalozót – méretes lyukakat ütött a tetőszerkezetén –, beázott
az épület. A beruházás során kicseréltük a tetőszerkezetet,
figyelembe véve a tartósság, az észszerűség mellett azt is,
hogy jusson elegendő fény a ravatalozóba.

Közös élmények
Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő által
kiírt pályázaton a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 1.000.000
forintot nyert színházi előadásokra az EMT-E-CIVIL-21-0198
számmal.
Először Advent első vasárnapján a Békéscsabai Jókai Színház
művészeinek zenés előadása emelte a közös ünneplés fényét.
December 7-én szintén a csabai színház vendégjátéka
szórakoztatta a kötegyániakat a Hajnalban, délben, este című
darabbal. Végül december 16-án a gyerekek a Békéscsabai
Napsugár Bábszínház adventi előadását tekinthetik meg.

Kívül-belül megújul a hivatal

7. Óvodai tornaszoba fejlesztése, korszerűsítése Kötegyánban (MFP-OTF/2020) A projekt keretén belül megtörtént a tornaszobát is magába foglaló Óvoda épület
tetőszerkezetének felújítása, korszerűsítése. A tornaszoba
1978-ben épült részeinek cseréje.
elnyert támogatás: 11 998 842. Ft.

II. 2019 után benyújtott, nyertes pályázatok:
1. Infrastrukturális feltételek kialakítása a kötegyáni
Biztos Kezdet gyerekházban (EFOP-2.1.2-16-201900152) A pályázat tartalmazza a Gyerekház infrastruktúráját, úgymint játszószoba, csoportszoba, WC, fürdő és
konyha kialakítását. A Gyerekház az Önkormányzati
Óvoda és Konyha épületében kapott helyet.
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.
elnyert támogatás: 2 831 936.- Ft.
3. A településfásítási program keretében a Főtérre, a Bocskai térre és a Szabadság utcai új játszótérre 5 db fehéreper és 15 db platánfa került ültetésre.

7.

Tudjuk, messze a vége, rengeteg munkánk van még
hátra ravatalozónk teljeskörű korszerűsítéséig, ám állagát
már sikerült megóvni.
Noveczki János
műszaki ügyintéző
Mindenkinek áldott ünnepet és egészségben, szeretetben
gazdag új esztendőt kívánunk.
KBKE
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Használt sütőolaj gyűjtés!
2021. november 2-ától Kötegyán Község Önkormányzata
is csatlakozott a CseppetSem! elnevezésű programhoz,
melynek célja a környezetet és az épített infrastruktúrát
súlyosan szennyező, használt sütőolaj szelektív gyűjtése.
A program keretében a Biotrans Kft. gyűjtő pontokat hoz
létre, hogy a lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe teljen az, hogy környezetbarát módon helyezze el ezt a hulladékot.
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Kötegyán a Nemzeti Vágtán!
Nyár elején megkeresett a Sarkadi lovasklub elnöke,
Váczi Erzsébet és felajánlotta, hogy a szeptember 11-én
megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta sarkadi előfutamán a
(Viharsarki Vágtán) Kötegyán színeiben is indulhatna ló.
Az előző években is rajthoz állt településünk színében egy-egy paripa és tisztán
emlékeztem, hogy milyen felemelő érzés
Budapesten a Hősök terén látni a Kötegyáni Zászlót és hallani, hogy „Hajrá Kötegyán”.
Kiválasztottuk a pacit a Vince istállóból, megtaláltuk a hátára a fiatal Csajka
Csabát és beneveztünk.
Sarkadon futamgyőzelemmel kerültünk
tovább a Budapesti versenyre. Nagy izgalommal telt a felkészülési időszak, ahogy
ilyenkor lenni szokott sérülés és egyéb

akadályok is előjöttek. Mind ezek ellenére október 1-én a
Hősök Terén körbe hordozták a kötegyáni zászlót is, a többi 63 település lobogója között.
Történelmi díszletek, (Műjégpálya, Vajdahunyad Vára, Műcsarnok, Szépművészeti
Múzeum) és huszár bandériumok ünnepélyes és lélekemelő felvonulásai között
került sor a mi lovunk versenyére.
Sokáig vezettünk a futamunkban, de a
végén maradt a tisztes helytállás.
Remélem Sarkadon, Budapesten, a tv előtt
és az interneten is sok embernek,
kötegyániaknak szép pillanatokat szereztünk.
Hajdu János
képviselő

Hagyományőrző disznóvágás 2021
Kötegyánban a Napközi Konyha udvarán (Kossuth utca
26.) található meg a 120 literes, sárga színű gyűjtőedény, amibe elhelyezhető a használt sütőolaj. Fontos,
hogy a sütőolajat műanyag palackban vagy üvegben
kell a kukába dobni!
Noveczki János
műszaki ügyintéző

Húsvéti meglepetés
A kötegyáni emberek idén is összefogtak és úgy döntöttek
szólnak a húsvéti nyuszinak, hogy itt milyen ügyes gyerekek élnek (0-14 éves).
A nyuszi sem volt ám rest, Húsvétkor mindenkit felkeresett és meglepett!

Idén november 19-én végre megrendezésre került, a
Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kötegyán Román Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Hagyományőrző disznóvágás. Tavaly a
járványügyi rendelkezések ellehetetlenítették ennek a programnak a megrendezését. Az idén sem volt zökkenőmentes
a szervezés menete, de hála Istennek mégiscsak sikerült
összehozni.
Az esemény lényege a vidéki, falusi ember generációk
óta művelt házi sertésvágás menetének bemutatása. A különböző technikákkal feldolgozott hústermékek, ételek
elkészítésének megfigyelésére, fogyasztására is lehetőséget
biztosítottunk a kedves meghívottak részére. Az első és
legkedvesebb, vendégek között, mint eddig is a falu ovis és
iskolás gyerekei voltak a legérdeklődőbbek. A pedagógusok már rutinosan vezették körbe az egymás után érkező
diák csoportokat és ismertető jellegű „kérdezz-felelek”
beszélgetéseket folytattunk a látottak alapján. Délelőtt a
helyszínen, az Ungvári Mihály Közösségi Tér és Könyvtár
udvarán forró teával és kaláccsal vártuk a diákokat és az
ovisokat, hagymás vérrel, sült hússal pedig a megjelent

felnőtt vendégeinket. A nap igazán derűsen és eredményesen telt a kellemetlen idő ellenére. Az ételek délutánra elkészültek: toros káposzta, kolbász, hurka. Aki eljött ízlése
és étvágya szerint fogyaszthatott ezekből az ételekből. –
Nekem a toros ízlett a legjobban. Az ovisok és az iskolások
egy-egy csomag kóstolót vihettek haza.
Azt gondolom egész jól sikerült az aznapi program.
Természetesen mindez nem jöhetett volna létre a segítőink,
támogatóink részvétele nélkül. Ezúton megköszönöm:
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester asszonynak,
Kötegyán képviselőtestületének, Pallag Sándorné „Ibolya
néninek”, Csíki Klárának, Noveczki Kingának, Balogh
Sándornénak, Borbély József alpolgármesternek, Csíki
Istvánnak, Bálint Józsefnek, Noveczki Jánosnak és nem
utolsósorban szervező társamnak Balogh Sándor elnök
úrnak, ill. minden közreműködőnek, hogy így együtt öszszehoztuk ezt a megőrzésre érdemes vidéki, falusi hagyományt!
Szucsigán Tamás
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Tiszta vizet a Gyepesbe!
Kedves Kötegyániak!
2021. november 8-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága Békéscsabán tartotta
küldöttgyűlését.

Kedves Kötegyáni Lakosok!

Minden pénteken mozgó büfé a Piac téren!
SZÉP kártyával is lehet fizetni!
a Csocsi Büfé
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A napirendi pontok között ismertették a „Magyarok Kenyere” program
eredményeit. Ebben az évben a magyar
gazdák több mint 1000 tonna búzát
adományoztak erre a nemes célra. A
búzát összeöntötték, megőrölték és a
liszt nagyjából 100 ezer embernek,
gyerekeknek, időseknek jelent segítséget.
A rendezvény kiemelt vendége volt
dr. Nagy István agrárminiszter. Előadása a magyar mezőgazdaság időszerű kérdése volt. Többek között kihangsúlyozta a magyar gazdák helytállását
a nehéz pandémiás időszakban, hiszen
egy napig sem forgott veszélyben az
ország élelmiszerellátása a folyamatos
munkának köszönhetően. A program
végén lehetőséget kaptunk négyszemközti megbeszélésekre is.
A kért és megkapott pár percben elmondtam, hogy már
5 évtizedes gond Kötegyánban, a tiszta folyóvíz hiánya,
elsősorban a Gyepesben, de még ezen kívül is voltak vízfolyásaink, mint a Kökényér, Pósa és a Kopolya. Kitértem

arra is, hogy az elmúlt évtizedekben legalább tavasszal
olvadás után, vagy egy-egy esősebb időszakot követően
került víz a medrekbe, de az elmúlt évek aszályai miatt
most már ezek is elmaradtak.
Ennek az a következménye, hogy a
hosszú évezredek alatt kialakult növénytársulások és az állatvilág véglegesen eltűnhetnek ezeken a vizes élőhelyeken.
A miniszter Úr támogatásáról biztosított a probléma feltárásában és a megoldások keresésében. Felhívta figyelmemet arra, hogy a siker érdekében
elengedhetetlen a kapcsolat felvétel
Románia illetékes miniszterével.
Először
testvértelepülésünk
Kápolnásfalu polgármesterével Benedek László Úrral beszéltem, aki azonnal támogatta a kérésemet. Megígérte,
hogy közvetlenül a Környezetvédelmi,
Vízügyi és Erdészeti Miniszter Úrnak
juttatja el kezdeményezésünket.
Közös munkát elkezdtük, remélem,
hogy sikerrel járunk.
Az biztos, ha meg sem próbáljuk, akkor magától nem változik semmi!
Hajdu János
képviselő

K ö s zö n e t n y i lv á n í tá s
Kötegyán Község Önkormányzata hálásan köszöni a Beregszászi
István és felesége által az önkormányzat intézményei számára felajánlott karácsonyfákat.

