Honlap:www.kotegyan.hu

2 0 2 2 . Au g u s z t u s 3 1 .

I I I . é v f o l y a m, 1 . s z á m

K ö t e g y á n K ö z s é g Ö n k o r má n y za t á n a k l a p j a

E d d i g i e re d m é n y e i n k r ő l d i ó h é j b a n

A TARTALOMBÓL:
Eddigi eredményeinkről dióhéjban

1

Szösszenet az óvodából

2

Képes krónika az iskolából

2

Kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház

3

Megújult a kötegyáni bekötőút

3

Kötegyáni FC pályázata

4

Kötegyáni ÖTE

4

Kötegyán Község Önkormányzatának pályázatai

5

Folytatódik a Kötegyáni Óvoda megszépítése

5

Laktanya átadó

6

Sajtóközlemény

6

Sajtóközlemény

7

Kötegyáni Polgárőrség munkája

7

Szívben szívesen gyűjtjük a kupakokat!

8

Kívül-belül megújult a
kötegyáni községháza

Kónya István, dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia és dr. Kovács
József adta át a megújult kötegyáni községházát (balról)
/Fotó: Lehoczky Péter/

Több mint 40 millió forintból, két sikeres pályázat mentén
megújult a községháza épülete
A munkálatok során egyebek mellett szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a tetőszerkezetet, megújultak az irodák és a mosdók is.
A cél az volt, hogy a felújítás után elégítse ki a modern kor
elvárásait a százéves épület, és hogy úgy korszerűsítsék,
hogy közben megőrizzék eredeti jellegét is .
A Magyar Falu Programban 25,9 millió, a Belügyminisztériumtól pedig 16,7 millió forintot nyertünk a mindig is a
közösségeket szolgáló épület rendbe tételére.
Kónya István, a megyei közgyűlés tanácsnoka kiemelte, a
települések fejlesztéséhez csapatmunkára, sokak összefogására van szükség, és minden kötegyáni ennek a csapatnak az oszlopos tagja. Emlékeztetett: korábban bicikliút és
piactér is épült a faluban, a cél az, hogy a település élhetőbb legyen. Bejelentett egy friss hírt is: a TOP Plusz keretében 155 millió forintot nyert Kötegyán két fejlesztésre,
amelyből korszerűsíthetik az idősek otthonának épületét,
parkolókat építhetnek, térfigyelő kamerákat szerelhetnek
fel, árkokat tehetnek rendbe.
Ez az épület közösségeket szolgáló ház, hiszen annak,
akinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, először a polgármesteri hivatalba megy be, ahol segítséget, tájékoztatást
kap – mondta dr. Kovács József országgyűlési képviselő,
aláhúzva, megérett a felújításra a községháza, és arra több
mint 40 millió forintot fordíthattak.
Kötegyán Község Önkormányzata

Régóta vágyott programok, beruházások valósultak meg vagy
indultak el Kötegyánban az elmúlt években.
Jövőnk a gyermekeinkben van, így kiemelt figyelmet fordítunk a kisgyermekes családok támogatására, ennek szellemében újítottuk fel az óvodát, alakítottuk ki a biztos Kezdet Gyerekházat, építettünk új játszóteret és szervezünk programokat
kicsik és nagyok számára.
2019. év előtt több sikeres pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Ezen pályázatok megvalósítása 2019 után ért véget.
A Programnak köszönhetően megújult piacterünk és régi álma
vált azzal valóra több lakosunknak, hogy megépült kerékpárutunk, melynek köszönhetőn Kötegyántól egészen Békéscsabáig tudunk biztonságosan kerékpározni.
Ez a mintegy 250 milliós fejlesztés nagyban növelte a közlekedés biztonságát, hiszen többek között a vonathoz járó lakosaink a közút helyett leválasztott kerékpárúton tehetik meg az
utat.
Nemcsak Kötegyán, hanem a környék
látványossága lett a rengeteg kopjafát is
felvonultató Öko-park, mely egy, a környéken is egyedülálló mezítlábas ösvénnyel, több pihenőhellyel, táblákkal
felszerelt tanösvénnyel gazdagodott.
Több gyermekközpontú fejlesztés zajlott.
Az úgynevezett EFOP keretében Biztos
Kezdet Gyerekházat hoztunk létre játszószobával, kiszolgáló helységekkel. A
gyerekház az óvodának és konyhának
helyet adó épületben került kialakításra,
megújítva ezzel az épület jelentős részét.
Az óvodát több sikeres pályázat érintette
a Magyar Falu Program keretében, csaknem 35 millió forint értékben. Az 1978ban épült épület korábban energetikai
korszerűsítésen esett át. Megújult az
óvoda tetőszerkezete, tornaszobája, a
szintén 1978-ban épült mosdókat, tálalókonyhát pedig ugyancsak felújítottuk. A játszóudvarra csúszdát, hintát és mászókát
is magába foglaló várat vásároltunk.
2022 évben pedig újabb sikeres pályázatot nyújtottunk be,
melynek köszönhetően lehetőség nyílik az 1978-ban beépített
szekrények cseréjére, valamint belső festési munkálatok elvégzésére.
Nemcsak az óvodás gyerekekre gondoltunk, így közterületi
játszótérre is pályáztunk, melynek sikeres elbírálása után lehetőség nyílt a szabadság utcai játszótér kialakítására. Az édesanyák kérését figyelembe véve körbekerítettük és az
országfásítási program keretében pedig befásítottuk.
Az 1978-ban épült konyhánk is jelentős fejlesztésen esett át.
Húsz év is eltelt azóta, amióta némileg felújították, hogy megfeleljen a HACCP rendszer előírásainak. Most egy sikeres
belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően lecseréltük a
régi burkolatokat és új eszközöket vásároltunk (többek között
főzőzsámoly, gáztűzhely, sütő), amely lehetővé teszi, hogy
még egészségesebb, ízletesebb ételt készítsenek a helyieknek.
Hogy lakosaink minél magasabb színvonalú, a kor követelményeinek megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljenek,
orvostechnikai és egyéb eszközöket szereztünk be a háziorvosnak, fogorvosnak és a védőnőnek.
A temető fejlesztésére szintén nyert forrást az önkormányzat,
melyből rendbetettük a ravatalozó évek óta sérült tetőszerkezetét, figyelembe véve a tartósságot, ésszerűséget és hogy
jusson elég fény az épületbe.
Közterületeinket pedig igyekszünk minél inkább karbantartani, ezért is pályáztunk egy új fűnyírótraktor beszerzésére, melyet sikeresen megnyertünk.
A Magyar Falu Program keretében 26 millió, egy belügyminisztériumi pályázat révén pedig 16,7 millió forintot nyertünk
a mintegy 100 éves önkormányzati épületünk felújítására.
Korszerűsítettük a tetőszerkezetet, kicseréltük a régi nyílászárókat – azokat az elaggott darabokat, amelyeket egy korábbi
fejlesztés nem érintett –, illetve szigeteltük az épületet, amire
nemes vakolat is kerül. Napelemeket ugyancsak felhelyeztek,
illetve a helyiségekben elhelyezték azokat a berendezéseket,

amelyek nyáron hűtenek, télen fűtenek. Megújultak a folyosó
mellett a mosdók, valamint az iktató helyiségben – ahol döngölt föld jelentette a padlót – betonoztak. A két pályázat és a
beruházás a mai kor elvárásainak megfelelő körülményeket
teremt a polgármesteri hivatalban, továbbá nem elhanyagolható, hogy a rezsiköltségeken szintén spórolunk.
Nem fogyunk ki a tervekből, hiszen hosszú út áll még előttünk!
Újabb sikeres pályázatoknak örülhetünk, melyek megvalósítása még előttünk áll.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően megújul a Bartók
Béla utca egy szakasza. Több helyen például a Sarló utcában
is gondot jelent a csapadékvíz elvezetése, így ezt a problémát
is orvosoljuk egy sikeresen elnyert Top Plusz pályázatnak
köszönhetően.
Nem feledkeztünk el a közbiztonság erősítéséről sem. Térfigyelő kamerákat telepítünk több helyre. Zsáktelepülés révén
figyelni fogják az eszközök a bekötőutat,
a Kossuth utcát és például az Öko-parkot
is.
Településünk még élhetőbbé tétele érdekében parkolókat alakítunk ki az óvodánál és az önkormányzatnál.
Az idősek otthonában is sorakoznak a
megoldandó problémák, ám a sikeres
pályázatnak köszönhetően az közel 90
millió forintból fog megújulni. A fejlesztés tartalmazza többek között a nyílászárócserét, korszerűsítjük a fűtési rendszert,
valamint napelemeket is telepítünk.
Az általános iskolában a Gyulai Tankerületi Központ célja pályázat útján megoldani a több, mint egy évtizede tartó problémát, a tornaterem beázását.
Nem tétlenkedünk, újabb pályázatot nyújtottunk be.
Egyrészt szeretnénk a turizmust fellendíteni az Öko-parkunk területén, ahol egy kisebb kiállításra
alkalmas helyet kívánunk kialakítani, valamint mosdókat a
túrázók kényelme érdekében.
Pályázatot nyújtottunk be a Szabadság utca burkolatának
megújítása, valamint a játszótér melletti parkolórendszer kialakítása érdekében is, így a hamarosan megújuló Bartók Béla
utcai szakasszal a település nehezebben megközelíthető része
is elérhetőbbé válna nemcsak a lakosok, hanem a mentőszolgálat munkatársai részére is.
Sajnos ahogyan a környező települések, úgy Kötegyán úthálózati rendszerében is számos földút található, melyeket karban
kell tartani.
A kötegyáni bekötőút, főút szilárd burkolata mintegy 40 éves.
Ezidáig kátyúzással igyekeztek ezen szakaszt karbantartani.
A kötegyáni lakosok, valamint az innen elszármazottak nagy
álma vált valóra azzal, hogy a teljes közel 2,5 km hosszú útszakasz megújult.
Az érintett útvonal nem tartozik a megye legforgalmasabb
útszakaszai közé, felbecsülhetetlen jelentőségét mégis annak
köszönheti, hogy a trianoni békediktátum következtében bekövetkezett csonkítás után Kötegyánt- Békés megye legnagyobb lélekszámú zsáktelepüléseként- egyedül ez az útvonal
köti össze a külvilággal.
Számunkra, kötegyániaknak ez hatalmas dolog! Valamennyi
lakos nevében hálásan köszönöm, hogy 2021. évben érveimet
meghallgatva a mi utunkat ítélték felújításra érdemesnek, boldoggá téve így sok-sok Kötegyánt szívében őrző embert.
Magától érthetődően minden alkalmat megragadunk a jövőben is arra, hogy a megnyíló lehetőségeket teljes mértékben
kihasználva a település mellékútjainak burkolatát is karbantartsuk, megújítsuk.
Használjuk egészséggel!
Kötegyán, 2022. 07. 19.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
Kötegyán község polgármestere
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Képes krónika az iskolából
Izgalmas, eseményekben bővelkedő 2021/2022-es tanévet
tudhatunk magunk mögött. A világjárvány miatt a tanévnyitó ünnepségünket és iskolai programjaink nagy részét
még zárt körben tarthattuk meg, és több alkalommal át
kellett térnünk néhány napos digitális oktatásra, de nagyon
bízom abban, hogy nem a negatívumok maradnak meg
emlékeink között, hanem a jóhangulatú, színvonalas tanítási órák, foglalkozások, a Lázár Ervin program keretében
megvalósult színház- és cirkuszlátogatások, a múzeumi
foglalkozások, a budapesti és a szegedi tanulmányi kirándulások, az érdekes vetélkedők, közösségi programok.

A tanév végéhez közeledve nagylelkű ajándékkal kereste
meg iskolánkat Törőcsik Lajos úr, aki a kötegyáni iskolába
járó tanulók számára egy nyiregyházi kirándulás összes
felmerülő költségét, - az autóbuszos utazást, a belépőjegyeket a Nyíregyházi Állatparkba és a déli étkezés költségét –
biztosítani szándékozott. A programra 2022. június 20-án
került sor. Az iskola pedagógusai önkéntes segítőként támogatták a program megvalósulását. A résztvevő gyerekek
nevében, ezúton is szeretném megköszönni Törőcsik Lajos
úrnak az élményekben gazdag kirándulást.
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Szösszenet az óvodából
Ez az év sem telt zökkenőmentesen a járványügyi
helyzet még mindig kihívás elé állított minket, de ebben
az évben is igyekeztünk színes programokkal szebbé varázsolni a gyermekek mindennapjait.

 Anyák napja alkalmából ajándékkal kedveskedtünk az
édesanyáknak.

 Minden nap érdekes, játékos cselekvésbe ágyazott
komplex foglalkozásokat szerveztünk a gyermekeknek
és nem feledkeztünk meg a hagyományainkról, ünnepeinkről.

 A Gyereknapot Andor bohóccal, játékkal, süteményekkel ünnepeltük.

 A farsangi projekthéten a gyerekek megismerkedhettek a farsangi népszokásokkal, farsangi ételekkel, italokkal, álarckészítéssel. Készítettünk gyümölcssalátát,
egyszerű süteményeket, vattacukrot, amelyeket jóízűen
el is fogyasztottunk. A projektzáró napján a gyerekek
jelmezbe bújhattak, melyet a Kötegyáni Vadásztársaság biztosított számukra, amelyet ezúton is köszönünk.

 A Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda interaktív foglalkozásokat szervezett a gyerekeknek.
 Meghívást kaptunk Okányba a Térségi Óvodák játékos, népi foglalkozására.

 Az óvodába, májusba 9 gyermek iratkozott be. Szeretettel várjuk őket szeptembertől!

 A ballagási ünnepségünkön 5 gyermek búcsúzott el az
óvodától és kezdi meg szeptembertől az általános iskolai tanulmányait a Kötegyáni Általános Iskolába.

 A polgármester asszony és az alpolgármester úr jóvoltából egy nagyszerű napot töltöttünk el Pusztaottlakán
a Safari Parkban.
 családlátogatáson voltunk a leendő kiscsoportosoknál.
Az óvoda augusztus 1-26-ig zárva tartott. Augusztus 29től vártuk a „régi” ovisokat és szeptember 1-től pedig az
újonnan érkező gyerekeket.
Köszöntjük körünkben nevelőtestületünk
Pojnárné Hajdú Beatrix óvónénit.

új

tagját

Erdősné Marik Mónika
intézményvezető
Itt szeretném megköszönni azoknak a kedves szülőknek a
segítséget, akik a tanév során azonosulni tudtak törekvéseinkkel, támogatták nevelési, oktatási céljaink elérését.

A kötegyáni és az újszalontai önkormányzatokkal, a helyi
nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a
református egyházközséggel való konstruktív együttműködés az idei tanévben is támogatta hétköznapjainkat. Köszönjük az említett szervezetek vezetőinek és munkatársainak segítő együttműködését.
Június 15-én a tanév szorgalmi időszaka befejeződött. A
tanév végi osztályozó értekezlet megállapította, hogy a
tantervi követelményeket valamennyi diákunk teljesíteni
tudta, tehát tanulóink szeptemberben magasabb évfolyamon teljesíthetik tanulmányi kötelezettségüket. Közülük a
legkiválóbbak a tanévzáró ünnepségen elismerésben részesültek.

Köszönettel tartozunk a Gyulai Tankerületi Központ vezetőinek, munkatársainak, hogy iskolánk működésének feltételeit magas színvonalon biztosították.
Rendkívül örvendetes és megtisztelő számunkra, hogy
iskolánk fenntartója, a Magyar Falu Program keretében 45
millió Ft-ot nyert el a kötegyáni tornaterem tetőszerkezetének felújítására, eszközfejlesztésre.
Az egyik legmeghatóbb pillanat volt iskolánk életében a
Ballagás, amikor elbúcsúztattuk végzős diákjainkat.
Várhatóan 2022. szeptember 1-jén reggel 8:00 órakor ismét becsengetnek iskolánkba és a tanévnyitó ünnepség
után kezdetét veszi a 2022/2023. tanév.
Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető

Fogadják örökbe óvodánkat,
biztos kezdet gyerekházunkat
Mindkét intézményünk csatlakozott a Örökbe fogadok egy
ovit elnevezésű országos programhoz.
Mindazok, akik adományaikkal közvetlenül a kötegyáni
gyerekeknek szeretnének örömet szerezni keressék bizalommal vezetőinket: Erdősné Marik Mónikát és Szabóné
Sarkadi Katalint.
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Szeretettel hívjuk és várjuk a 0-3 éves korú gyerekeket és
szüleiket gyönyörű, új gyerekházunkba. Márciusban sikerült birtokba venni az új kuckónkat, mely minden igényt
kielégít a szakmai elvárásoknak megfelelően. Mosási lehetőséget biztosítunk hátrányos helyzetben élő családok
számára a házban, ahol a megszárított ruhát vihetik haza
tisztán, illatosan. Jól felszerelt konyhánkban finomságok
sütésére és főzésére nyílik lehetőség közös tevékenységgel
egymástól tanulva az életet.

délelőttöket töltve együtt. Szerveztünk babamasszázst,
ünnepeltük a születésnaposokat, hangolódtunk Nemzeti
ünnepünkre kokárda készítéssel, de tovább folytatódtak
komoly ismeretterjesztő programjaink is, mint a Kamasz
lányok felkészítése az életre, konzultációs beszélgetések a
gyereknevelés nehézségeiről, a várandós anyák szülés
előtti felkészítése témában.

Színházi előadások

A elmúlt időszakban egy olyan programsorozatnak tudtunk lehetőséget biztosítani, mely már 25 éve hiányzik a
településen. Gyermekorvosi szűrést szerveztünk, melyre a
védőnő bevonásával invitáltuk a szülőket. 6 alkalommal
látogatott meg bennünket Dr. Schriffert Teréz gyerekkardiológus főorvos asszony és látta el a szülőket hasznos
tanácsokkal.

Egymillió forint támogatást nyert színházi előadásokra a
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, így településünkön több
évtizedes kihagyás után ismét színházi előadást tekinthettek meg a helybéliek.
Elhozták a Hajnalban, délben, este című darabot településünkre a Jókai színház művészei, illetve egyik alkalommal
a Napsugár bábszínház előadását tekinthették meg a gyerekek.
Az idősebb korosztály képviselői azért is örültek annyira
az előadásnak, mert a békéscsabai teátrum évtizedekkel
ezelőtt lépett fel legutóbb a kötegyáni kultúrházban.
Szakmai műhelyt szerveztünk, melyen három megyei gyerekházainak munkatársait láttuk vendégül.

Családi napon vettünk részt, Kerekítő foglalkozásokon
ismerkedtek a gyerekek a hangszerekkel nagyon vidám

Szabóné Sarkadi Katalin
Kötegyáni Biztos Kezdet Gyerekház
Vezető

Megújult a kötegyáni bekötőút
A kötegyáni bekötőút, főút szilárd burkolata mintegy 40
éves. Ezidáig kátyúzással igyekeztek ezen szakaszt karbantartani.
A kötegyáni lakosok, valamint az innen elszármazottak
nagy álma vált a múlt héten valóra azzal, hogy a teljes közel 2,5 km hosszú útszakasz megújult.
Az érintett útvonal nem tartozik a megye legforgalmasabb
útszakaszai közé, felbecsülhetetlen jelentőségét mégis annak köszönheti, hogy a trianoni békediktátum következtében bekövetkezett csonkítás után Kötegyánt- Békés megye
legnagyobb lélekszámú zsáktelepüléseként- egyedül ez az
útvonal köti össze a külvilággal.
Számunkra, kötegyániaknak ez hatalmas dolog! Valamennyi lakos nevében hálásan köszönöm, hogy 2021. évben érveimet meghallgatva a mi utunkat ítélték felújításra
érdemesnek, boldoggá téve így sok-sok Kötegyánt szívében őrző embert.
Magától érthetődően minden alkalmat megragadunk a jövőben is arra, hogy a megnyíló lehetőségeket teljes mértékben kihasználva a település mellékútjainak burkolatát is
karbantartsuk, megújítsuk.
Használjuk egészséggel!
Kötegyán, 2022. 07. 06.
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
Kötegyán község polgármestere
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4.

Kötegyáni ÖTE
A kis falunk Tűzoltó Egyesülete az idei és a tavalyi évben
is folyamatosan tevékenykedett a település tűzvédelmének
érdekében
valamint
a
szervezet
fejlődésének
előmozdításában. A Covid járvány mellet is sok minden
változott az Egyesület életében. A tavaly 12 beadott
pályázatból kilencet sikeresen megnyertünk, még idén a
jelenleg beadott 12-ből 6 pályázat lett sikeres. Melyeknek
köszönhetjük, hogy a személyi védőfelszerelések, a
gyakorló ruházatok, a technikai- és irodai eszközök és
nem utolsó sorban a 2021. év vége felé az új laktanya
épületének megvétele hozta el a fejlődés új szakaszát.
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Kötegyáni FC pályázata
A Kötegyáni FC 2020. november 14-én
sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett “Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása
2021.” pályázati felhívásra. A pályázatunk keretében 300 000 Forint vissza
nem térítendő támogatásban részesültünk.

az utazási költségek terén, ezért beépítettük a költségvetésbe az üzemanyag
hozzájárulást. Nagy álmunk volt, hogy
beszerezzünk
egy
jól
működő
mészhidrátos pályavonalazó kocsit,

Az elnyert támogatás segítségével olyan
problémákon próbáltunk enyhíteni,
amelyek mindig fejtörést okoztak. Fontosnak tartottuk, hogy valamilyen módon enyhítsük a csapattagok kiadásait

Működésünk is egy magasabb fokozatba, I. önkéntes
tűzoltó kategóriába lett átsorolva, melynek köszönhető a
kicsit több pályázati támogatás is. Munkaügyi
kapcsolataink révén az előző és az idei évben is
foglalkoztatunk 3 főt, mellyel az adminisztrációs- és
pénzügyi feladataink is javultak. Az előző évben végzett

mert a régi már nem működött megfelelően. Az új kocsi segítségével könnyebben és pontosabban tudunk dolgozni.
A fennmaradó összegből még sikerült
Kötegyáni FC feliratú egyen pólókat is
beszerezni, amiket a mérkőzések napjain hordhatnak a csapattagok. A pályázatunk megvalósult, jelenleg a beszámolók megírása és az elszámolás elkészítése zajlik.

Hadi Imre

A legszebb konyhakerteket díjaztuk
Díjaztuk 2021-ben is a legszebb konyhakerteket egy országos program keretében.

munkáink közül a iskolai tűzjelzős riasztásokat leszámítva
2 jelentősebb eseményhez egy terület- és egy avar tűzhöz
riasztottak bennünket, az idei évet 2 tűzeset és egy
viharkár színesítette. Ezek mellett viszont volt rengeteg
darázsirtási feladatunk tavaly ősz folyamán a település
minden szegletében. Egyesületünk mentőcsoportja 2021ben minősítette ismét 5 évre tevékenységét. Idén a

mentőcsoport 1 fővel és 1 taggal (Joy - keresőkutya jelenleg képzés alatt) bővült. Pályázaton és beszerzéseken
keresztül fejlesztés történt ezen a területen is. Tagságunk
bővült. Képzéseken az elmúlt időszakban nem vettünk
részt. 2021. májusában Sarkadi Dániel bajtársunk
átvehette az egyik legnagyobb önkéntes tűzoltó elismerést
az eddig végzett munkájáért a Szent Flórián Emlékérmet.
Testvértűzoltó egyesültünkkel közösen adtunk be
pályázatot a 2022. évre tervezett technikai- és taktikai
tűzoltó képzésre, melynek két helyszíne Kötegyán és
Ajnád (Románia) lesz. Részt vettünk több rendezvényen is
illetve 3 év kihagyás után megrendeztük ismét az önkéntes
tűzoltók megyei napját. Itt kell köszönetet mondanunk
minden kedves felajánlónak aki az elmúlt két évi adója
1%-ával hozzájárult működésünkhöz. Végül megköszönve
a bizalmat ez évben, a változásokat szem előtt tartva
készülünk a jövő kihívásaira.

Oklevelet kapott, díjazásban részesült 16 helybeli, így
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.

Mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy a település tiszta,
rendezett és esztétikus képet mutasson.
Szívből gratulálunk a díjazottaknak és további jó kertészkedést kívánunk!
Hamarosan elbírálásra kerül a 2022-es pályázat is.

Szűcs János
Egyesületi elnök

Ruzsáné Kuczera Andrea
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Kötegyán Község Önkormányzatának pályázati
összefoglalója
I. 2022-ben megvalósult, korábbi pályázatok:
1. A Kötegyáni Faluház felújítása (MFP-FHF/2020) A
pályázat célja a hivatal épületének felújítása, amely
tartalmazza a cserépfedés cseréjét, fa nyílászárók cseréjét, külső vakolást, folyosó belső festését, egy helységben padlóburkolat kialakítását.
elnyert támogatás: 25 974 828.- Ft.
2. Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítása (518 341) A projekt keretében külső
homlokzati hőszigetelés és a hűtést/fűtést is ellátó klíma rendszer telepítése történt. Az épület villamos energia ellátására napelemes rendszer került kiépítésre. A
felújítás tartalmazza még a mosdó helyiségek teljes
felújítását, szaniterek, nyílászárók cseréjét és az irodák
belső festését.
elnyert támogatás: 16 783 781.- Ft.

3. Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021) A
projektben beszerzésre került 1 db fűnyírótraktor és 1
db benzinmotoros lombfúvó, melyek a közterületek
karbantartását szolgálják
elnyert támogatás: 1 499 799.- Ft.
II. 2022-ben folyamatban lévő, nyertes pályázatok:
1. 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.
elnyert támogatás: 978 050.- Ft.
2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése
Kötegyánban (Óvoda) (MFP-ÖTIK/2022/3) A pályázat tartalmazza a csoportszobák és az előcsarnok falainak vakolat javítását, festését, a beépített szekrények
cseréjét, új szekrénysor vásárlását.

5.

Folytatódik a Kötegyáni Óvoda
megszépítése
Kötegyán Község Önkormányzata folyamatosan törekszik
az Óvoda épületének megszépítésére, melyre minden pályázati lehetőséget megragadunk. A Magyar Falu Program
kiírásaira többször is sikeresen pályáztunk. Az Óvodai
tornaszoba fejlesztése, korszerűsítése Kötegyánban
(MFP-OTF/2020) című kiírásra 11 998 842. Ft támogatást kaptunk a tornaszobát is magába foglaló Óvoda épület
tetőszerkezetének felújítására, korszerűsítésére. Az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
(MFP-OJKJF/2021) című pályázatra 2 262 632. Ft támogatás érkezett, melyből az Óvoda udvarára egy új többfunkciós csúszdaház és egy fedett homokozó került telepítésre. Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021) című kiíráson 19 998 906.
Ft támogatást nyertünk az Óvoda 2 mosdójának és a tálalókonyhájának felújítására, helyiségek burkolására. Az
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése
(MFP-ÖTIK/2022/3) című kiírásra nyertünk 2 964 740.
Ft támogatást a csoportszobák és az előcsarnok falainak
vakolat javítására, festésére és a közel 50 éves beépített
szekrények cseréjére.

elnyert támogatás: 2 964 740.- Ft.
3. Útfelújítás Kötegyánban (MFP-UHK/2022) A projekt
keretén belül megtörténik a Bartók Béla utca Szabadság utcát és Gyepsor utcát összekötő szakaszának felújítása, mely tartalmazza kiegyenlítő réteg terítését és
aszfalt burkolat készítését 4,0 m szélességben.
elnyert támogatás: 19 747 890.- Ft.

Ennek a két pályázatnak az összessége eredményezte
az épület teljes felújítását, mely már régóta dédelgetett
álmunk volt. A kivitelezés lezárásaként ünnepélyes
átadó rendezvényre került sor 2022. március 24-én, az
átadón részt vett Dr. Kovács József Országgyűlési
Képviselő, Kónya István Békés Megyei Önkormányzat Térségi tanácsnoka és Dr. Sipos Lajos Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatalvezető. Az
eseményen a köszönőbeszédeken kívül meghallgattuk
a Kötegyáni Asszonykórus dalcsokrát, majd minden
kedves jelenlévő megkóstolhatta a Falu tortáját. Ezúton is köszönjük a Jennei-Podobni Süti és Falatozónak a torta elkészítését.

4. Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért (TOP_PLUSZ1.2.1-21-BS1-2022-00041) A pályázat keretében felújításra kerül a Sarló utcai és a Széles utcai csapadékvíz elvezető árok, új parkoló kerül kialakításra az Óvoda előtt, a Hivatal előtt és a Hivatal udvarán, valamint
térfigyelő kamerarendszer kerül telepítésre a Község
területén.
elnyert támogatás: 66 027 239.- Ft.
5. A kötegyáni Idősek Otthona energetikai fejlesztése
(TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00036) A projekt
tartalmazza az Intézmény teljes külső hőszigetelését,
födém hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, új kazán
beépítését, napelemes rendszer telepítését és akadálymentes mosdó kiépítését.
elnyert támogatás: 89 238 749.- Ft.
III. 2022-ben benyújtott, elbírálásra váró pályázatok:
1. Egészségház felújítása Kötegyánban (TOP_PLUSZ3.3.2-21-BS1-2022-00010) A projektben felújításra
kerül a rendelő épülete, vakolatjavítási munkák, teljes
tisztasági festés és klímarendszer kerül telepítésre.
igényelt támogatás: 20 427 243.- Ft.
2. Belterületi utak fejlesztése Kötegyán településen
(TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00030) A pályázat
célja a Szabadság utca útburkolatának felújítása, a
játszótérnél új parkolók építése. A beruházás tartalmazza a meglévő útfelület kátyúzását, profilozását,
aszfalt kötőréteg és kopóréteg építését és útpadka kialakítását.
igényelt támogatás: 55 056 371.- Ft.

Az idei évben még 2 pályázat beadására készülünk, az
első a TOP_Plusz-1.1.3-21-BS1 kódszámú turizmus fejlesztési pályázat, melyben tájház kialakítását tervezzük. A
második a TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1 kódszámú szociális
infrastruktúra fejlesztési kiírás, melyben a szociális alapellátáshoz kapcsolódóan gépjármű és eszközbeszerzést tervezünk.
Noveczki János
műszaki ügyintéző

A pályázatok mellett magánszemélyek is támogatták a
felújítási munkákat:
 Köszönjük a Kötegyánból elszármazottaknak a fennmaradó festés biztosítását!
 Köszönjük Török Lajos Úrnak az adományát, amelyet
gyermekbútorra és a csoportszoba szépítésére fordítottunk!
 Köszönjük Gál János Úrnak a játékok alá friss homok
vásárlását!
Noveczki János
műszaki ügyintéző
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6.

Adománygyűjtés
Kárpátaljára

Kötegyán Község Önkormányzata adománygyűjtő
akciójának eredményét 2022. március 4-én elindította
célja felé, a kárpátaljai testvéreink és a háború
menekültjeinek megsegítésére.
A csomagok eljuttatásában köszönjük Sarkad Város
Önkormányzatának
segítségét,
valamint
hálásan
köszönjük mind a 115 családnak a rengeteg adományt!
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Laktanya átadó
Egyesületünk, a megalakulását követő elmúlt közel tíz éve
reménykedik egy laktanya épületben, mára, valóra vált. A
2021. évi Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán Dr. Kovács József országgyűlési képviselő Úr segítőkészségével, megvalósult ez az álom. Az Egyesületünk
immáron önálló tulajdonú épülettel rendelkezik, mely otthont adhat feladataink ellátásának és fedelet biztosít mind
technikai eszközeink, mind gépjárműveink elhelyezésének.
Kinőve a Kossuth u. 48. szám alatti iroda épületet, megfelelő módon tudjuk felszereléseinket tárolni, rendezvényeinknek helyet adni, munkánkat folyamatosan biztosítani a
településünk védelme érdekében. Itt mondanék a tagság
nevében is köszönetet az Önkormányzatnak az eddigi helybiztosításért, a jelenlegi és volt polgármestereinknek, képviselő testületeink tagjainak a támogatásért.

kezdetek óta az önzetlenség mellett a segítő szándék is
vezérelt bennünket. Ez megmutatkozik rendezvényeinken,
programjainkon és a belénk vetett hitben is. Hiszen munkahelyet biztosítottunk, több településünkön lakó tagunknak
is. A több ifjúsági és gyermektáborok után 2015-ben jött el
az első változás, amikor már önálló gépjárművel is rendelkeztünk és munkánk kissé könnyebbé vált. 2017-ben ez
erősödött, mikor is az OKF által egy „igazi” tűzoltóautóhoz jutottunk egy Mercedes gépjárműfecskendő révén.
Feladataink részint bővültek és színesedtek, melyekhez
elvárások is társultak. A tavalyi azaz a 2021-es év több
szempontból is sikeresnek mondható. Elértük, hogy vonuló
tagjaink mindegyike teljes védőfelszereléssel rendelkezzen, besorolási kategóriát léptünk, és a sokévi pályázatírásokat követően végre a beszerzett technikai eszközök, védő
és gyakorló ruházatok mellett, egy kimondott laktanya
épületünk lett.
Itt állnék meg egy pár gondolat erejéig, számunkra ez az új
kezdet, de nem itt ér véget a történet, hiszen felújításra
szorul még az épület, és továbbra is számítunk minden
segítségre. Mindazon aktív tagunkra és azokra a segítő
kezekre, akik nélkül 2022.08.26-án nem tudtuk volna átadni ezt az épületet és akikre számítunk a későbbiekben is a
hosszú felújítási úton, mely előttünk áll. Itt a határ mentén,
egy kis zsáktelepülésen hatalmas előrelépést jelent minden
tett és cselekedet, mely segítheti a közösséget, az itt élő
emberek sorsát és biztonság érzetét. Remélem mi megteremtettük ezt a biztonságot!

Kötegyán Község Önkormányzata

Forrás: www.beol.hu

Szeretném röviden elmondani, hogyan jutott el Egyesületünk a mai naphoz. A 2012-es településünket is érintő tűzeset sarkalt arra néhány segítőkész embert, köztük jómagamat is, hogy egy civil kezdeményezést indítson a település
tűzvédelmének érdekében. Így 2013-ban alakult meg
Egyesületünk alapvető tűzvédelmi célokkal és 11 fővel. A

Gondolataimat Madách Imre: Ember tragédiájának ideillő
soraival zárnám. „Ember küzdj és bízva bízzál…” Kiegészítve azzal a gondolatsorral, ha jól bízol, megvalósulnak
az álmok!
Szűcs János
KÖTE elnök

Sajtóközlemény
Cím: Az EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azonosítószámú „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című projekt zárásáról.
2022| 08| 29
A Széchenyi 2020 program keretében a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 499.947.062 forint, 100 % vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Integrált térségi gyermekprogramok támogatása” című pályázati felhíváson. A „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című, EFOP-1.4.2-16
-2016-00008 azonosítószámú projekt 2017. október 1-én indult a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, a
kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő Sarkadi járásban.
A projekt a Sarkadi Járás Gyerekesély Programjában rögzített célkitűzésekhez igazodva kívánt hozzájárulni a járásban élő
szegény gyerekek és családok számának csökkentéséhez, a mélyszegénység szélsőséges formáinak felszámolásához, a
szegénységet újratermelő mechanizmusok és intézmények szervezeti szintű átalakításához, a szolgáltatások minőségének
és elérhetőségének javításához.
Célként tűzte ki azt is, hogy komplex módon, az egész családot fejlesszék tevékenységek, valamint azt is, hogy a járásban
működő gyermekekkel foglalkozó intézmények olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek segítik a sikeres társadalmi
beilleszkedést.
Az átfogó célok eléréséhez a projekt a következő beavatkozási területeken valósított meg tevékenységeket:
 Szociális fejlesztés
 Egészségügyi prevenció és fejlesztés
 Gyermekek és szülők készség- és képességfejlesztése
 Szakemberek fejlesztése és együttműködésük erősítése
 Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése, közösségépítés
 Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése
 Pályaorientáció
 Az EFOP 1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekttel való együttműködés
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósított projekt fizikai befejezésének időpontja 2022. augusztus 31.

Használt sütőolaj gyűjtés!
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!

A projektről bővebb információt a www.gyep.bekesbihar.eu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Telefonszám: 06/66/272-152
E-mail cím: bekesbihar@sarkad.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-00513

Az elnyert pályázatnak köszönhetően Kötegyán község
orvosi alapellátását biztosító cégének, a korábban kibővített tevékenységi köre az eszközök beszerzésével
jelentős technológiai korszerűsítést ért el, rendezvényszervezési szolgáltatása a dartsfocival és a szumó játékkal minőségi fejlesztést tudhat magáénak.
További információ kérhető:

„Rendezvényszervezési szolgáltatásfejlesztés a DeákHunor Kft-nél”

Deák Katalin Borbála, rendezvény koordinátor

2022. 07. 12.

+36 70 411 4299, deakhunorkft@gmail.com

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Plusz keretén belül a 2022.01.24-én meghirdetett
GINOP Plusz-1.2.2-22 felhívás alapján a Deák-Hunor
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
70%-os
támogatási
intenzitással
„Rendezvényszervezési szolgáltatásfejlesztés a DeákHunor Kft-nél” című támogatási kérelmét támogatásra
alkalmasnak minősítette. A projekt a Kft. székhelyén
(5725. Kötegyán, Széles utca 2.) valósult meg a vállalt
önerő és a 2,3 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeggel együtt.

7.

A SZABADTÉRI TÜZEK
MEGELŐZÉSÉÉRT
Az idei évben rendkívül aszály sújtja térségünket és az
előrejelzések alapján ez várhatóan nem fog egyhamar enyhülni, mely következtében a szabadtéri tüzek száma megemelkedet.
2022. július 01-val kezdődően az ország teljes területén
tűzgyújtási tilalom van érvényben. Önkormányzatunk
rendelete értelmében még az engedélyes időszakban is
tilos a kerti hulladék égetése a hatóság által elrendelt
tűzgyújtási tilalom esetén. A rendeletek megszegése
esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható!
A vegetációtüzek kialakulásának okai az esetek többségében az emberi felelőtlenségre, figyelmetlenségre vezethetőek vissza. A lángok akár anyagi javakat, életeket
is veszélyeztethetnek, azonban kis odafigyeléssel mindezt
megelőzhetjük!
A gondozásunk alatt álló terület tisztántartása, fontos,
hiszen ezzel megelőzhető a tűz keletkezése, ami a környezetünkben élőknek is kárt okozhat!
A jelenleg érvényes szabályok szerint a szemét égetése
semmilyen időszakban nem engedélyezett az törvénybe
ütköző, ebben az esetben az eljáró hatóságok bírságot
szabnak ki!
Természetesen a nyári időszak egyik kedvelt rendezvénye
a szabadtéri tűzgyújtással járó családi és baráti rendezvények tartása, mely ekkor sem tilos. Ezzel kapcsolatosan
viszont fontos megjegyezni, hogy a dohányzás, illetve a
tűzrakás szabályainak be nem tartása is lehet oka a tűz
keletkezésének!
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu, https://portal.nebih.gov.hu/
tuzgyujtasi-tilalom vagy a www.katasztrofavedelem.hu
honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak.
Ha tüzet észlelünk, feltétlenül jelezzük a 112-es segélyhívó számon!
Sztancs József

Felhívás emlőszűrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti
halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

Kötegyáni Polgárőrség munkája
A Kötegyáni Polgárőrség munkájában az utóbbi negyedévben számos elismerés és feladatellátás történt.
Negyedévente a feladatot ellátó polgárőrök munkájának értékelése és a következő negyedévi feladatok megbeszélése történt. Minden alkalommal dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia és Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke is részt vett a megbeszéléseken. Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke 4-5 fő polgárőrnek elismerést és jutalmat adott át. A megyei közgyűlésen Hire Lavínia vehetett át elismerést a Rendőrkapitányság vezetőjétől.

Kornélia polgármester asszony és Borbély József alpolgármester úr jutalmat adott át Bujdosó Mihályné és Nemes Mária polgárőröknek.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Halmai Lóránt vezetésével a Kötegyáni FC mérkőzéseit –
akár bajnoki, akár kupa- biztosította 6-8 fő polgárőrrel
gond- és problémamentesen.
A Kötegyáni Polgárőrség 2022. október 1-én ünnepli a
30 éves fennállását.
2022. május 28-án tisztújító közgyűlést tartott egyesületünk, ahol Bujdosó Mihály lett kinevezve a Kötegyáni
Polgárőrség elnöki posztjára, aki harmadik elnökként vezeti az egyesület munkáját.
A XX. Békés Megyei Polgárőr Napon Békés
(Dánfokon), 2022. július 23-án dr. Hajdu-Szűcs Mária

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek
emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott
időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek
kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a
szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor
lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki
vigye magával.

Timár József
elnök helyettes

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés
fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a
legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos,
hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az
emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az
emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy
csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az,
ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak
hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak
orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés
miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők
tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért
nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért,
vegyen részt az ingyenes szűréseken
Önmagáért, családjáért
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Környezettudatosság
Március, április a környezettudatosság hónapja volt.
A heti kommunális hulladékszállításon túl pedig március
29-én lomtalanítás is volt.
Az idei évben április 15-16-án volt lehetőségünk elektronikai hulladékgyűjtést szervezni.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik környezetüket
megtisztítva leadták elektronikai hulladékukat, vigyázva
így településünk tisztaságára.
Noveczki Imre

Kedves Kötegyáni Lakosok!

Csocsi mozgó büfé a Piac téren az alábbi napokon
fog érkezni:
Október 7,
November 4,
Február 10.
SZÉP kártyával is lehet fizetni!
a Csocsi Büfé

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a Gyulai Hivatásos, a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltóknak valamint Kötegyán Község Önkormányzatának a júliusi vihar okozta
károk helyreállításában nyújtott segítségért!

III. év fol yam , 1. s z á m

Szívben szívesen gyűjtjük a kupakokat!
Szép hagyománya van a különböző, jótékonysági célú
műanyagkupak gyűjtőakcióknak. A népszerű közösségi
oldalakon több ilyen kezdeményezéssel is találkozhatunk
és egyre több hazai településen összefuthatunk, karitatív
céllal kihelyezett, kimondottan kupakok leadására alkalmas szelektív gyűjtőkkel.
A kupakgyűjtő mozgalom sok-sok évvel ezelőtt Dániából
indult világ körüli útjára, mára pedig a kezdeményezés
országhatárokon átívelve, Európa szerte ismert módja lett
a műanyag hulladék szétválogatásának, leadásának. A
szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos, környezetünk
kímélése és az újrahasznosítható anyagok külön-külön
történő hulladékba adása mindannyiunk közös érdeke.
Ezzel az egyszerű tevékenységgel bárki hozzájárulhat a
fenntartható fejlődéshez. Az ásványvizek és a különböző
üdítőitalok flakonjának kupakja mellett a dobozos gyümölcslevek és tejek csavaros kupakja is gyűjthető, sőt akár
a flakonos mosószerek, öblítők, tisztítószerek, samponok
és tusfürdők, továbbá a balzsamok és a testápolók kupakjai is. Amennyiben pedig nem csak a bolygónkért és az
utánunk érkező generációkért, de a jelenleg rászorulókért
is tehetünk valamit, a szelektív gyűjtésen csak nyerhetünk.
Ebből kiindulva Kötegyán Község Önkormányzata a falu
legforgalmasabb pontjára, a piactérre helyezett ki egy fehér szív alakú, műanyag kupakgyűjtött. A falu központjában elhelyezett kupakgyűjtő szív elkészítésében Pojnár
László helyi lakos nyújtott szakszerű segítséget, amelyet
ezúton is hálás szívvel köszönünk neki.
Kupakot gyűjteni persze nem csak szív alakú gyűjtőtárolókban lehet. Többféle elképzeléssel találkozhatunk az
ország számos településén. Ami viszont minden alkalom-

mal közös bennük, az a szívecske motívum megjelenése
és a gyűjtők lelkesedése. A szív alakú kupakgyűjtő üzenete kettős. Egyrészt felhívja a figyelmet a környezettudatosság jegyében a szemetelés mellőzésére és a műanyaghulladék okos felhasználására, másrészt a kupakok összegyűjtésével jótékonysági akciókat kíván támogatni az önkormányzat.

A lakosság lelkesedését is mutatja, hogy a kupakgyűjtő
általában néhány hét alatt megtelik. A gyűjtő folyamatos
ürítéséről és a kupakok megfelelő helyre történő elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
Kérjük, hogy környezetünk megóvása és a jó célok támogatása érdekében továbbra is gyűjtsük együtt a műanyag
kupakokat!
Kötegyán Község Önkormányzata

Elszármazottak találkozója 2022. 08. 06.
Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is megtartottuk
augusztus 06-án a Kötegyánból elszármazottak és a Községhez kötődők találkozóját. A rendezvényt Hajdu Erzsébet nyitotta meg.A résztvevőket köszöntötte: Dr. Hajdu
Szűcs Mária Kornélia Polgármester asszony és a kötegyáni
gyökerekkel rendelkező Gyula város Alpolgármestere Kónya István. Megemlékeztünk, azokról, akik már nem lehet-

Tisztelettel: Marcsó Albert és Marcsó Albertné

Lakossági Tájékoztatás!
Az alapanyagárak növekedése folytán, 2022. július 11-től
a Kötegyáni Konyhán az étkezési díjak az alábbiak szerint
módosultak:
Külső vendégétkezők részére:
„A”, menü
850 Ft/adag
„B”, menü
850 Ft/adag
Jó étvágyat kívánunk minden jelenlegi és jövőbeni étkezőnknek!
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nek közöttünk. Sajnos nagyon szomorú a 10 év alatti tapasztalat azt mutatja, a rendszeres látogatóink közül 35
fővel lettünk kevesebben. Rájuk mindig méltó módon emlékezni fogunk és megőrizzük emlékeinkben őket. Kulturális programunkban szerepelt: Szőke Kata 8. osztályos tanuló szavalata és Borbély Fanni szintén 8. osztályos tanuló
gyönyörű éneke. A kötegyáni Asszonykórus dalcsokrát is
megcsodálhattuk.
Sztárvendégünk:
Tabáni
István
Fonogram díjas énekes, dalszerző, festőművész, grafikus a
Csillag születik című tehetségkutató műsor második szériájának győztese. Nagyon fontos számunkra ez a nagy nap,
hiszen sokszor évek telnek el, hogy egy-egy régi volt
szomszéd, jó barát, ismerős újból találkozhat és feleleveníti
a rég múltat. Nem kell keresgetni a szavakat, ha beszélgetünk egymással. Nem az itthon eltöltött idő tartama, hanem
az itt kapott szeretet ifjúságunk élményei felidézése a fontos számunkra. Örömmel tapasztaltuk, mindenki milyen
szeretettet mutat egymás iránt. A találkozó keretein belül

lehetőség nyílt az1967-ben elballagó diákok találkozójára
is. Szívből Gratulálunk nekik! Megjutalmaztuk a legidősebb és legfiatalabb elszármazottunkat is. A Legidősebb
résztvevő: Kürti Attila volt Budapestről, aki azóta már
átesett egy műtéten és ezúton is kívánunk neki mielőbbi
gyógyulást. A legfiatalabb Sárközi Anikó volt Apátfalváról, aki még első alkalommal tisztelt meg minket jelenlétével. Igaz, hogy a találkozó nem korhoz kötött, még is általában a 60, 70, 80-as korosztály képviselteti magát. Talán
ők jobban érzik már, régi otthonuk hiányát. Örömmel tapasztaltuk, mint minden évben most is sokan siettek segítségükkel támogatni rendezvényünket. Hálás szívvel köszönjük a felajánlásokat mindenkinek! Köszönjük szépen a
finom vacsorát Csiki Pisti csapatának! És köszönjük a Szuper kiszolgálást!
Békés, egészséggel
mindannyiunknak!!!
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