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III. évfolyam 1. szám

Két település szövetsége
Tisztelt Olvasó!
Ahogyan az már ismeretes 2013. január 1. napjával Sarkadkeresztúr és Kötegyán községek Képviselő-testületei közös hivatalt
hoztak létre Sarkadkeresztúr község gesztorságával a jogszabályi feltételeknek megfelelően. A törvénynek megfelelően a két
település igazgatását nem a két polgármesteri hivatal, hanem a hivatalok jogutódja a közös hivatal látja el, melynek két legfontosabb
eleme, azon feladatok kezelése, melyek a két település esetében azonosak (pénzügyi-, jegyzői feladatok), valamint a közös hivatal
finanszírozása. Az Önkormányzatok – a képviselő-testületek - önállósága, hatáskörei teljes mértékben megmaradtak, míg a közös
hivatal esetében együttes ülés keretében dönt a két képviselő-testület a demokráciát szem előtt tartva és nem alá-fölé rendeltségi
viszonyt érvényesítve. A közös hivatal működésében és ezáltal a települések életében is változás, hogy Sarkadkeresztúron dr. Tóth
Albert Jegyző Úr látja el a jegyzői feladatokat és egyben ő a közös hivatal vezetője, míg Kötegyánban is a pénzügyi feladatokért
Mundrucz Marianna sarkadkeresztúri pénzügyi vezető felel.
Az utolsó testületi üléseken döntöttek a testületek arról, hogy a szociális feladatokat mikrotársulás keretén belül kívánják ellátni,
ezáltal plusz normatíva lehívására lesz jogosult a két Önkormányzat. Ezáltal reményeink szerint gördülékenyebbé válik a szociális
feladatok ellátása, valamint ez esetben is a jogszabályi feltételeknek és kötelezettségeinknek kívánunk megfelelni.
Az előzőek alapján elmondhatjuk, hogy a két település január 1. napjával életre kelt szövetsége a két települést, azok életét, valamint
a településen élőket szolgálják.

Bakucz Péter
polgármester

dr. Tóth Albert
jegyző

Nemes János
polgármester
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Tájékoztatás Kötegyán Község Önkormányzata által
elfogadott 2013. évi költségvetésről
Tisztelt Olvasók!
Kötegyán Község Önkormányzata a 2013. márciusban megtartott képviselőtestületi ülésén elfogadta a 2013. évre vonatkozó
költségvetését. Az elfogadott költségvetés főbb számai az alábbiak szerint alakulnak. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi
költségvetés teljes terjedelmében digitális formában a www.kotegyan.hu honlapon érhető el, nyomtatott formában pedig a
Könyvtárban lehet hozzáférni. E helyen külön kerül részletezésre az úgynevezett „önkormányzati jogalkotás kiadása” című
szakfeladat, mely a polgármester, alpolgármester, valamint a képviselők, bizottsági tagok, külsős bizottsági tagok juttatásait
tartalmazzák. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a polgármesteri illetmény, illetve a képviselői juttatások 2006. óta nem változtak.
KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN
ezer Ft-ban
Megnevezés

Összesen

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok elszámolásai
Város- és községgazdálkodás
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Közfoglalkoztatás
Köztemető
Önkormányzat összesen
Óvoda intézmény
Idősek bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Egészségügyi és szociális intézmény össz.
MINDÖSSZESEN

782
1.802
2.213
68.968
87.658
8.763
2.247
74
130.870
508
303.885
13.722
35.614
4.804
7.799
48.217
365.824

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KIADÁSAI
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN
ezer Ft-ban
Megnevezés
Karbantartási részleg
Egyéb kisegítő részleg
Közutak, hidak üzemeltetése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Munkanélküli ellátások finanszírozása
Közvilágítás
Város- és községgazdálkodás
Ár- és belvízvédelmi tevékenység
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi ellátás

Összesen
3.798
33.000
2.540
12.419
83.100
3.557
4.345
16.977
102
183
458
3.054
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Rendszeres szociális segély
368
Lakásfenntartási támogatás
1.010
Ápolási díj
205
Átmeneti segély
600
Temetési segély
200
Egyéb önkormányzati szociális támogatás
1.140
Köztemetés
300
Közfoglalkoztatás
130.870
Könyvtár
3.331
Közművelődési intézmény
777
Sportlétesítmények üzemeltetése
422
M.n.s. egyéb közösségi tevékenység
89
Köztemető fenntartás
1.040
Önkormányzat összesen
303.885
Óvoda intézmény
13.722
Idősek bentlakásos ellátása
35.614
Idősek nappali ellátása
4.804
Szociális étkeztetés
7.799
Egészségügyi és szociális intézmény össz.
48.217
MINDÖSSZESEN
365.824
841112. Önkormányzati jogalkotás kiadása
2013.
511. Rendszeres személyi juttatások:
511112. Polgármester alapilletménye:
Rendszeres személyi juttatások összesen:

425.200 x 12=5.102.400

514192. Polgármester költségátalánya:
514142. Köztisztviselő béren kívüli juttatása:
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

127.600 x 12=1.531.200
150.000

5.103.000

1.681.000

52216. Képviselők juttatásai:
Bizottsági tagok tiszteletdíja:
Biz. elnökök tiszteletdíja:
Alpolg. díjazása:
Külsős bizottsági tagok tiszteletd.
Külső személyi juttatásai összesen:

25.000 x 5fő x 12=1.500.000
3.000 x 4fő x 12=144.000
6.000 x 2fő x 12=144.000
55.000 x 12=660.000
3.000 x 6fő x 12=216.000
2.664.000

Személyi juttatások összesen:

9.448.000

53. Szociális hozzájárulási adó 27%:
6.784.000 x 27% = 1.831.680
2.664.000 x 24% = 639.360
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.471.000

Dologi kiadások
56319. Egyéb dologi kiadások
Például: Polgármesteri alap:
Dologi kiadások összesen:
841112. Szakfeladat kiadása mindösszesen:

500.000
500.000
500.000
12.419.000

Kötegyán Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében
Nemes János
Polgármester

Kötegyánban 2013. évben a kommunális hulladékszállítás díja
13.200 Ft
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Tájékoztatás a kommunális hulladékszállítás 2013. évre vonatkozó változásairól
Tisztelt Kötegyáni Lakosok!
Tekintettel arra, hogy Kötegyán község Önkormányzatának képviselő-testülete tisztában van a lakosság érdekeivel, így a kommunális
hulladékszállítási díj ez évi emelésével kapcsolatban ez úton az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot.
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a képviselő-testület a munkája során mindig a kötegyáni lakosok érdekeit tartja szem előtt,
hiszen Önök azért választottak bennünket, hogy mi képviseljük Önöket a lakosságot érintő ügyekben.
A folyamatosan változó jogszabályok azonban nem könnyítik meg a képviselő-testület dolgát, melyet jól példáz a kommunális
hulladékszállítás díjának 2013. évi, először 17.000 Forintra történő nagymértékű emelése. A nagymértékű díjemelésbe azonban
bele nem nyugodva a képviselő-testület további tárgyalásokat folytatott a Békés Manifest Kft-vel, mint szolgáltatóval, melynek
eredményeként Kötegyánban a 2013. évben a kommunális hulladékszállítás díja 13.200 Ft-ban lett meghatározva. Ez havonta
1.100 Ft-os kukadíjat jelent, mely a tavalyinál havonta 83, évente pedig 1.000 Ft-tal több.
A jogszabály kimondja, hogy a lakossági kommunális hulladékszállítást kizárólag olyan cég végezheti, mely legalább 51 %-os
önkormányzati többségi vagy állami tulajdonban van. Békés megyében a Békés Manifest Kft. ilyen feltételekkel rendelkező szolgáltató,
melynek 38 önkormányzat - köztük Kötegyán - és 2 gazdasági társaság a tulajdonosa. A vonatkozó jogszabály úgy rendelkezik továbbá,
hogy 2013. január 1-től a hulladéklerakókon lerakott települési hulladék után tonnánként 3.000 Ft. hulladéklerakási járulékot kell
megfizetni az illetékes környezetvédelmi hatóság részére, illetve 100 Ft/fő/év felügyeleti díjat kell fizetni a Magyar Energia Hivatal
részére. Ezek olyan, jogszabályi rendelkezéseken alapuló többlet költségek, melyeket a szolgáltatási díjakon felül kell megfizetni. Ezen
túlmenően 2003. óta csaknem 100-zal csökkent Kötegyánban a lakott ingatlanok száma. Ez szintén azt jelenti, hogy a kommunális
hulladékszállítás egy háztartásra jutó fajlagos költsége törvényszerűen emelkedik.
A 2013. évben a díjbeszedést Kötegyán Község Önkormányzata végzi a Békés Manifest Kft. által kiállított számla alapján. Fel
szeretném hívni a figyelmet továbbá arra, hogy a számlázás formája is megváltozott tekintettel arra, hogy az aktuális negyedévben az
ürítések száma alapján kell fizetni. Az új rendszerben a számlázás a negyedéves ürítés szám alapján történik. (Az ürítések száma, mely
38 ürítés/év az előző évekhez képest nem változott.) Ebből következik, hogy - a megszokottól eltérően - nem egyformák a negyedéves
díjak, mert negyedévente (téli és nyári negyedév) nem azonosak az ürítés számok. A nem fizető lakosokkal szemben a Békés Manifest
Kft. behajtást fog kezdeményezni. Fontos tudni, hogy a nem fizetők lakosok helyett nem kell a többi lakosnak fizetni! A szolgáltató nem
fogja a nem fizetők terheit a fizetőkre ráhárítani!
A hatályos jogszabály értelmében minden lakosnak gondoskodnia kell a kommunális hulladékszállításról. Azzal, ha valaki vissza akarná
adni a hulladékgyűjtő edényt (kukát) a szolgáltatónak jogszabályt sértene és ráadásul a kommunális hulladékszállítási díjának
megfizetése alól sem mentesül.
Kötegyán község Önkormányzatának képviselő-testülete tisztában van a lakosság anyagi terhelhetőségével. A képviselő-testület eddig
egy döntésével sem rótt plusz anyagi terhet a lakosságra (pl. kommunális adó), mert tudjuk, hogy összességében így is azon a felső
határon vagyunk, ami talán még elviselhető a lakosságra nézve. Az elsődlegesen megállapított kommunális hulladékszállítási díjat is
jóformán kényszerből kellett jóváhagynia a testületnek, de aztán a szolgáltatóval sikerült egy évi 1.000 Ft emelést tartalmazó, de mégis
elfogadható díjat kialakítani úgy, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségek sem lettek figyelmen kívül hagyva.
A képviselő-testület 2011-től kezdődően átvállalta a 70 év feletti, egyedülálló személyektől a kommunális hulladékszállítási díj fizetését.
Így történik ez 2013-ban is. Kérem, ne feledjék, hogy ezt a kort és állapotot egyszer sajnos mindenki eléri. Ez a döntés az adott
élethelyzetben nagy segítséget jelent az idős embereknek.
Összefoglalva a kommunális hulladékszállítás 2013. évre vonatkozó változásait:
 tonnánként 3.000 Ft. hulladéklerakási járulék megfizetése,
 100 Ft/fő/év felügyeleti díj megfizetése,
 Kötegyánban a lakott ingatlanok számának csaknem 100-zal történő csökkenése,
 új szolgáltató: Békés Manifest Kft., régi teljesítési segéd: Békési Hulladékgyűjtő Kft.,
 január 1-től a Békés Manifest Kft. állítja ki a számlát, az Önkormányzat szedi be a díjat,
 az eltérő ürítési számok miatt nem egyformán azonosak a negyedéves díjak,
 a nem fizető lakosokkal szemben a Békés Manifest Kft. behajtást fog kezdeményezni,
 a szolgáltató nem fogja a nem fizetők terheit a fizetőkre ráhárítani,
 hulladékgyűjtő edényt visszaadni nem lehet (kivétel haláleset, elköltözés),
 várhatóan a rezsicsökkentés július 1-től lesz a kommunális hulladékszállításra kiterjesztve.
Megértésüket köszönjük és kérjük azzal együtt, hogy képviselő-testület normális értékrendet vallva a döntéshozatalok során továbbra is a
lakosság érdekeit tartja szem előtt.
Kötegyán Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében
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Nemes János
polgármester

T'áven baxtale prhala ivral gavono karpro!
Legyetek szerencsések testvéreim és minden falubeli ember!
Cigányul köszöntöttem a falubeli romákat és nem roma
lakosokat a helyi újságban. Úgy érezzük mi Kötegyáni
romák, hogy ez egy nagy előrelepés nekünk és a falu többi
lakosának is. Elértük 2013-ra, hogy Kötegyánban a
romákra, a romák szavára adnak, számítanak és vélemény
kérnek tőlünk. Mi sem mutatja meg jobban, hogy a
Kötegyáni közmunka program több, mint 30%- a mi
fajtánk, ami mutatja a polgármesterünk a kisebbségi
önkormányzat és hivatal eredményes munkáját. Amit
nagyon szépen köszönünk. Mi kis emberek, kis dolgokban
gondolkodunk, vannak dolgok ami másoknak keveset
jelent, de számunkra sokat, például a közmunka hatalmas
segítség volt a húsvét előtti fizetés és hogy egyenlő
bánásmódban részesülünk mi is a többi hivatali munkással,
ezt mi próbáljuk megbecsülni és értékelni. Sajnos nehéz az
élet Békés megyében, nincs munka, de ha lenne se kapsz, mert barnább vagy az átlagnál. Ezek tények, amit ha nem mi, akkor ki
mondjon ki? Szerintem mindenki tisztában van vele, hogy nem mindegy hogy 1 családban 2 fő 48000-Ft szociális segélyt vagy, ha van
gyerek családi kedvezménnyel 120000-Ft-ot tesz le az aszatra. Mi jut eszükbe a magyar embereknek a cigányról? Hangosak,
lobbanékonyak, nem szeretnek dolgozni, verekednek.Persze ebben azért van igazság, nem akarunk képmutató és álszentnek
mutatkozni, mert ha kenyér kérdésről és megfagyásról van szó ki nem hangos és lobbanékony, a gyerekért? Mert igen, kimondom,
hogy sok hibánk van, de ebben a világban, ha a magyar embernek nehéz, akkor egy cigánynak még nehezebb. Nehezebb munkát
találnunk, beilleszkednünk, elismerést nyernünk, mert mi minden szempontból lépéshátránnyal indulunk. Ezek tények, amivel
gondolom ti cigányok egyet értetek, és a nem romáknak nem panaszként írom ezeket, hanem azért, hogy rávilágítsak 2013-as
közmunka program fontosságára, amiben lehetőséget kaptunk a munkára, bizonyításra, akár az elismerésre is.
Igen, az elismerés. A kisebbségi önkormányzat létrehozott az iskolások
számára egyfajta jutalmat, hogy minden osztály legjobb roma tanulójának
félévi bizonyítványát 3000 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk és ezt
szeretnénk megismételni év végi bizonyítvány osztáskor is ezzel ösztönözve
a cigány gyermekeket a tanulásra. Márciusban két malacot vettünk, amit
karácsony előtt a gyerekekkel levágunk, hogy könnyebbé és szebbé tegyük
az ünnepeket egy családias hagyományos disznótorral. Több tervünk is van
még az év hátralévő időszakára,
aminek a megvalósításához sajnos
anyagi akadályba ütköztünk. Ezért
Februárban működés támogatására
egy részletes kérelmet adtunk be a
polgármesteri hivatalnak, amiben
a tervek is szerepelnek és ezen
cikkel nyilvánosságra hozunk. Mindenképpen közzétesszük a pozitív vagy a negatív
elbírálást is. Nagyon bízunk, benne hogy több mint 130 cigány és hátrányos helyzetű ember
kap annyi támogatást, mint más szervezet, akik közel sincsenek ennyien. És persze focista,
önkéntes tűzoltó, polgárőr lehetsz, Te választod, de romának hátrányos helyzetűnek születsz.
Ez úton szeretnénk megköszönni a helyi mezőgazdasági vállalkozóknak a takarmánnyal való támogatást!

Te del lasho trajoo Del baxt thaj zor thaj sastyipe!
Adjon az Isten jó életet, szerencsét, erőt, egészségét mindenkinek!
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
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Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület!
2010 őszén megalakult a Kötegyáni Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, azóta eltelt két év és úgymond fél időhöz
értünk. Úgy érezzük az utóbbi 2 évben lehetőségeinkhez képest
együttműködtünk a polgármester úrral, a polgármesteri
hivatallal, az általános iskolával, óvodával, hellyel közzel a
polgárőrséggel, a sport körrel, és nem utolsó sorban a kötegyáni
cigány és nem cigány emberekkel. Mert annak ellenére, hogy a
kisebbségi önkormányzat feladata a cigány emberek
érdekeinek, hagyományainak, művészetének képviselete sosem
zártuk ki a nem cigány, hátrányos helyzetű embereket sem. Az
elmúlt 2 évben számos rendezvényen segítettünk, részt vettünk
kisebb-nagyobb mértékben Pl.:a falunapon, május 1-i
rendezvényeken, a sport kör rendezvényén, megvendégeltük a
falu lakóit, részt vettünk 2011-ben és 2012-ben az iskolások
útravaló programjában és tavaly az ovisokkal eltöltöttünk 1
vidám, vetélkedős roma napot, majd év végenként a mikulás
csomag osztásban is részt vettünk. Próbáltuk segíteni a hivatal
és a munkások előre jutását több alkalommal is. Utoljára
hagytam, a szerintünk legfontosabb dolgot, ami nem is a mi
érdemünk, de mégis muszáj megemlítsük. A Kötegyáni
általános iskola tanulói és szülei 100%-ban igényelték a cigány
nemzetiséggel kapcsolatos oktatást. Ezen dolgokat azért hoztam
fel, hogy bevezessem kérésem. Mint tudjuk Kötegyán lakossága
2012. januárjában 1526 lakos volt, tehát ha 10%-a cigánynak
vallja magát, akkor tavaly 152 cigány ember volt a faluban.
Szóval visszatérnék a kérésünkre. Tudjuk, hogy szűkös anyagi
helyzettel rendelkezik a polgármesteri hivatal ugyan úgy, mint

tavaly vagy tavaly előtt, ennek ellenére támogatást szeretnénk
kérni eredményesebb működésünkhöz, mert úgy látjuk, hogy
egy olyan focicsapat ahol a játékosok 70%-a nem kötegyáni és
a működésére több százezer forint-támogatást fordítottak az
utóbbi 2 évben, akkor jogosan kérünk támogatást 152 ember
érdekében. Ezzel nem a focisták ellen szeretnék beszélni, de
tavaly pontosan 7 kötegyáni származású focista volt és 350 000
Ft működési támogatást kaptak a hivataltól, a 2011-es évben
talán még többet. Szeretnénk 2013-ban létre hozni a cigány
iskolás gyerekek között valami féle ösztönzést a tanulásra,
megjutalmazni havonta a legjobbakat és évente egy nagyobb
jutalmat kiosztani. Helyi tanárokkal egyeztetni és korrepetálni
az általános és középiskolásokat. Az óvodásokat, iskolásokat és
akár a szülőket is megismertetni a cigány hagyományokkal,
hiedelmekkel, zenével, tánccal. Tudjuk, hogy a közmunka
programban is gondok vannak a roma és persze a nem roma
emberekkel, ezért szeretnénk 1 hónapban egyszer vendégül
látni 1 vacsorára a munkásokat és a polgármester urat vagy akár
az alpolgármester urat, hogy ezeket megbeszéljük. Ahhoz, hogy
az eddig elkezdett dolgainkat folytatni tudjuk, részt vegyünk,
képviseljük, támogassuk a falu rendezvényeit, mint eddig is
tettük. Ezért 400.000-ft támogatást kér a Kötegyáni Cigány
Kisebbségi Önkormányzat hasznos eredményes munkájához.
Reméljük a polgármester úr és képviselő testületet mérlegelve
az itt felhozott érveket és tényeket arányos és igazságos döntést
hoz.

Tisztelettel: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Közlemény!
A településen terjengő pletykák, híresztelések miatt az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot: A Kötegyáni Hírmondó
Szerkesztő Bizottságának elnöke, a Szerkesztő Bizottság tagjai, valamint, a cikkeket író személyek sem az Önkormányzattól, sem
máshonnan, sem fizetést, sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kapnak, és senki nem is kért ilyesmit. A fenti személyek
teljesen ingyen foglalkoznak a Kötegyáni Hírmondó összeállításával, és minden, ezzel kapcsolatos dologgal. Az Önkormányzat
csak a lap technikai munkatársának ad fizetést, aki közfoglalkoztatás keretében van alkalmazva, és az újsággal kapcsolatos teendők
mellett sok egyéb munkája is van, amely elfoglaltságok indokolják a foglalkoztatását. Ez a személy jelenleg Bálint Imre, korábban
pedig a lap technikai munkatársai: Kiss Mihály és Balogh Lajos voltak, a nevüket mindig korrekten feltüntettük a lapban. A
Szerkesztő Bizottság elnöke, és a bizottság tagjai, valamint az cikkeket író kötegyáni lakosok a jövőben is teljesen ingyen
foglalkoznak a lap készítésével, így tettünk eddig is! Ez úton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját!

Susánszki Imre
a Szerkesztő Bizottság elnöke
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Május elseje a munka ünnepe!
Ha tetszik, ha nem, a világban a változás elindult! Így Európában is, igaz lassan ,de elindult. Ma, amikor azt mondják, hogy
gazdasági világ válság van nem csupán csak erről van szó.
A kapitalizmus, mint társadalmi forma van válságban! Mert a dolgozók milliói a világban bérből és fizetésből élők ébrednek rá arra,
hogy minek a szegényei, mi köti őket és a jövő nemzedékét gúzsba.
Ha kitekintünk a világra, szűkebb környezetünkre Európára, láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy sztrájkhullámok sepernek végig az EU –
tagállamain Németországtól Bulgáriáig bezárólag. Amelynek kiváltó oka a magas munkanélküliség, a szociális juttatások lefaragása, az
emberek eladósodása, otthonaikból való kilakoltatása. Egy szóval az alapvető megélhetés feltételei kerülnek veszélybe családok
millióinak számára. Sokszor halljuk azt a szót, hogy globalizáció, amely világ méreteket ölt a gazdaság, a pénzvilág vonatkozásában.
Ennek következtében a nemzetközi tőke is globalizálódik és fog össze az európai és a világ munkásainak, dolgozóinak jogainak
csökkentése érdekében (pl.: Mt. módosítása). Annak érdekében, hogy a profitja, extra profitja még több legyen. Talán a legjobban,
summásan a görög szakszervezetek fogalmazták meg ( PAME ) mi is az Európai Unió amely így hangzik:
„Az Európai Unió nem az Európai Unió népeiről szól, az Európai Unió a multinacionális tőke gazdasági szervezete”.
Amelynek nem érdeke sem a világban, sem Európában, sem hazánkban, hogy ne legyen munkanélküliség, hanem pontosan fordítva,
igenis legyen magas a munkanélküliség, mert így lehet a béreket a szociális, egészségügyi juttatásokat nyomottan tartani, mert ezáltal a
tőkések profitja, extra profitja növekszik. Végig gondolva a fentiekben leírtakat, amelyek Európában és a világban tapasztalhatóak és
ezzel átevezhetünk hazai vizekre, sajnos megállapíthatjuk, hogy nálunk is ezen tendenciák tapasztalhatóak:






Módosították a Munka törvénykönyvét hátrányosan érintve a munkavállalókat.
Nőtt a munkanélküliség kiemelten a 17-35 éves korosztály körében.
Új munkahelyek nem jöttek létre.
Tömegével adósodtak el az emberek. (Deviza hitelesek)
Tömegessé vált kilakoltatások és árverések.

Továbbá létre jött Magyarországon egy új munkavállalói réteg, a közfoglalkoztatottak. Amely több ponton kívánni valót hagy maga
után, mi több: aggályos! Fogalmazhatnánk úgy is, hogy diszkriminál munkavállaló és munkavállaló között. Mivel a
közfoglalkoztatottakra nem az érvényben lévő Munka törvénykönyve érvényes. Kiemelnék egy párat ebből:





Bérezés
Szabadság
Betegszabadság (Táppénz)
Bérkifizetés, utalása

Amelyet az alapvető jogok biztosának: AJB-3025/2012. számú 175. jelentése taglalja. Huszonhárom éve szembesülhetünk azzal és
kijelenthetjük: ez a kapitalizmus kizsákmányoló, jogfosztó és elnyomó. Arra is rá kell döbbenjünk, hogy ma Magyarországon annak van
Demokrácia, Jogállamiság akinek pénze, gazdasági és politikai hatalma van.
A nagy többség számára pedig a pénz diktatúrája jut osztályrészül.
Ma a XXI. század elején is aktuálisak és időszerűek azok a követelések, amelyekért az 1886-os Chicago-i véres vasárnapon 4 munkás
életét vesztette.
 Magasabb bérekért
 Jobb életkörülményekért
 Biztonságosabb szociális ellátásért
 Gyárakban, üzemekben jobb munka körülményeket követelve
Igen ma is igaz az a Marxista – alaptétel, hogy a tőkés és a munkások között: Antagonisztikus ellentét van, magyarul: (kibékíthetetlen
ellentét) amely érdekeik különbözéséből ered. Bármennyire is szeretnék ezt a ma újkori történelemírók, filozófusok cáfolni.
Áttörést a dolgozók milliói számára munka és életkörülményeik alapvető megváltoztatásához egy új közösségi társadalom létrehozása,
megvalósítása oldhatja meg. Ahol legfőbb érték az ember, és nem a pénz!
Írásomat néhai Endrédi Károly a Kötegyáni Általános Iskola volt igazgatójának gondolataival szeretném zárni. Amellyel egy május 1.-i
ünnepi beszédét zárta, amely így hangzik:
„Az ünnep célja mindig a jövő. S nekünk benne nem a múlt felelőseit kell keresnünk első sorban, hanem a jövőjét. Igen a jövő felelősei
mi vagyunk”.
Éljen Május elseje
A munkás osztály nemzetközi ünnepe

Szőke János
Önkormányzati Képviselő
közfoglalkoztatott
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„Együtt a Kárpát-medence kultúrájáért”
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 2013. március 15-23. között szervezte meg a XXIII. nemzetközi művésztelepét
Kötegyánban „Együtt a Kárpát-medence kultúrájáért” címmel Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati finanszírozással.
A kegyetlen időjárás ellenére a résztvevők sorra megérkeztek Magyarországról, Erdélyből, a Felvidékről és csatlakoztak a helyi
segítők is. Az alkotók és a helyi segítők önkéntes munkában dolgoztak. További segítséget kaptunk a Bio-Rét Kft-től, Református
Egyházközségtől és a helyi Önkormányzattól.
Délelőtt koszorúzás volt a településen a Kossuth szobornál illetve a Táncsics emléktáblánál.
Délután kiválogattuk az anyagokat és előkészítettük azt megmunkálásra. Az alkotómunka március 16-23 között folyamatosan
történt.
Elkészült alkotások:
-2 db utcaajtó oszlop zsindelytetővel
-2 db kapuoszlop tájjellegű kalotaszegi motívumokkal
-2 szárny bejárati kapu készült utcaajtóval, mely a Bacsó Béla utcai KBKE Népfőiskola alkotóház kapuja lett
-2 db kapuoszlopot rönkfából, 2 szárny kaput készítettünk
-1 db cégtáblát – ezek a Tarján-pusztai Vendégház bejáratánál kerülnek felállításra, ami a településre vezető út mellett van
-8 db emlékpadot készítettünk – ezek a civil háznál és a településen kerülnek elhelyezésre
-6 db térplasztikákat készítettünk – ezeket a településen helyeztük el.
Az elkészült alkotások értéke megközelítőleg 7 millió Forint
1 db nagyméretű faszobrot az újonnan felújított református templomnál helyeztünk el, Lukács István szobrászművész alkotása.
Amit a Református Egyházközségnek ajándékoztunk. Esténként beszélgetések voltak: - Az erdélyi kortárs művészetről.
Megbeszéltük a jövő év feladatait, a 2013-ban várható művésztelepeket. A rendezvényeken részt vettek a helyi érdeklődők, ami
lehetőséget biztosított a művész, közönség találkozóra. A közös munka pedig erősítette az alkotók és a lakosság közötti
együttműködést, barátságot. Megismerve egymás kultúráját.
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület hosszú évek óta dolgozik a település fejlődése érdekében. Az egyesület tagjai - helyi társadalom
aktív cselekvőinek összefogásával - létrehoztak egy teleházat és a falu határában Öko-parkot létesítettek, amelynek fő díszítő elemei
a fafaragások, kopjafák és szobrok. Ezek a köztéri alkotások a település más helyszínein is megjelentek, a 23 alkalommal
megszervezett művésztelepek alkotóinak munkája eredményeképpen. Az itt lakók szeretnek a településen élni, de nem mindennel
elégedettek. Többre, szebbre vágynak. A helyi önkormányzat és a Baráti Kör vezetői 16 évvel ezelőtt kezdték el a közös
egyeztetésüket a tájképi környezet kialakításáról és tudatosan megkezdték Kötegyán kopjafa és faszobor gyűjteményét felépíteni
azzal a céllal, hogy elkészült parkok, közterek, játszóterek, faszobor gyűjtemény együttes hatására javuljon az ott élők közérzete,
változzon meg a település arculata esztétikai, szellemi, kulturális, gazdasági téren egyaránt.
A projektben résztvevő alkotóknak, helyi segítőknek és a segítséget nyújtó szervezeteknek köszönjük segítő szándékát és munkáját.
Egyéb híreink: 2013 április 26-án Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/ Népfőiskola Szervezésében Békés-Bihari Kollégium alakuló
rendezvényének indítására került sor, ahol a szakmai programokon kívül 26-án 14:30-kor a helyi értékekből kiállításra került sor a
helyi református templomban.
Kiállítás megnyitó alatt a népfőiskolai hálózat kialakítása határon innen és túl előadó: Lezsák Sándor -az Országgyűlés alelnöke.
A program keretében közreműködött a sarkadi Kónya Sándor Kamarakórus és Kötegyáni Baráti Kör Egyesület Asszonykórusa
KBKE /Népfőiskola
Ungvári Mihály
Baráti Kör Elnök

Március 15.-ei megemlékezés
2013. március 15.-én, a zord időjárás ellenére is megemlékeztünk az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. A Kossuthszobrot, a megemlékezés helyszínét ebben az évben pár centis hó borította és a szél is erősen
tépázta a nemzetiszín zászlót a Hivatal homlokzatán.
A megjelenteket mégis a forradalmárokéhoz hasonló szenvedély fűthette, mert jó páran
megjelentek.
A Himnusz után Nemes János polgármester úr ünnepi köszöntőjét hallgathattuk meg, azután
híres Kossuth-nóták kíséretével megtörtént a koszorúzás is.
A megemlékezés zárásaként egy emberként énekeltük el a Szózatot.
Dézsi Dóra
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Cégtábla
A minap azt olvastam a Békés Megyei Hírlap egyik rovatában, hogy nem túl rózsás a helyzete a honi mesterembereknek,
magyarul az iparos embereknek. A cikket olvasva az jutott az eszembe, hogy itt a mi falunkban nemhogy túl rózsás, rózsa már nem is
terem a „régi” iparos szakmáknak. Egy-két iparos szakmától eltekintve, mint pl. a női fodrászat, a kiöregedett iparosokkal együtt a régi
iparos szakmák is”kihaltak” megszűntek, feledésbe merültek.
Nosztalgiával gondolok gyermekkoromra, amikor még a faluban több ház falán, vagy a kapu fölött”CÉGTÁBLÁK” hirdették a
mesterséget.

X Y
KERÉKGYÁRTÓ MESTER

X Y
ÚRI ÉS NŐI CIPÉSZMESTER

Csak az emlékeimre támaszkodom, tehát nem a teljesség igényével írom, hogy Kötegyánban az alábbi szakmákat művelő
iparosait ismertetem és sorolom fel, melyek cégtáblákkal rendelkeztek.
-3
-1
-1
-4
-1
-1
-1
-4
-1
-1
-7
-4
-2
-1
-4
-1

Asztalos
Ács
Bádogos
Borbély és Fodrász
Cipész
Cukrász
Csizmadia
Férfiszabó
Hentes és Mészáros
Kerékgyártó
Kovács
Kőműves
Lakatos
Női fodrász
Női szabó
Pék

Majd minden szakmában akadtak úgynevezett kontárok is, akik autodidakta módon sajátították el egy-egy szakma fortélyait, nem
rendelkeztek a szakmát igazoló okmányokkal. Ilyenek voltak pl. a”suszterek”, akik csizmát, bakancsot talpaltak, foltoztak stb.
A múlt század első felében kialakult gazdaság viszonyok és a lakossági igények határozták meg a mesterségek szükségességét.
Akkor még a falu lélekszáma meghaladta a háromezret, amikor minden lakóház udvara kisebb-nagyobb gazdaság is volt. Ennek
megfelelően kialakult az iparos réteg.
Az iparosok szakmájuk mesterei voltak, nem volt”gépiesítés”, mindent manuálisan /kézzel/ végeztek. Így vívtak ki tekintélyt és
elismerést.
Iparosnak lenni magasabb rendűséget jelentett.
A társadalmi és gazdasági viszonyok megváltozásával, megváltoztak igényeink is, „új” szakmák megjelenését tette szükségessé.
A víz, villany, gáz, gépesítés, motorizáció stb. több tudást, hozzáértést igényel.
Ma is becsüljük és tiszteljük a szakembereket, ne csak akkor mikor meghibásodott eszközeinket újra működésbe hozzák. Több
elismerést érdemelnek, mint amennyit tapasztalunk. Szakmájuk kiváló művelői ők akkor is, ha kapujuk fölött nincs „CÉGTÁBLA”.

Balogh Elek
tanár
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Jó úton haladunk
Mint minden az életben, a labdarúgás sem könnyű. Vannak jó pillanatok és vannak nehezek, azonban a legfontosabb, hogy a
csapat az mindig is csapat maradjon. Ezzel a hozzáállással vártuk az őszi idény utolsó mérkőzését, amit Kamut ellen játszottunk.

A tavalyi utolsó újságba már nem fért bele a Kamut elleni mérkőzés, mivel lapzárta után játszottuk le. Kettős hangulatban vártuk a
mérkőzést, mivel hozni akartuk a győzelmet, de azért bennünk volt a félelem is, mert ez a csapat képes volt két vállra fektetni a tavalyi
veretlen bajnokot, Szarvas FC II-őt. Mint mindig most is csak néhány szurkoló kísérte el a csapatunkat Kamutra, de be kell valljam,
hogy nem hoztunk szégyent a kötegyániakra, mivel egy emberként szurkoltunk a sportkörnek.
Szerintem senki nem csalódott, aki
kilátogatott a mérkőzésre, mivel
mindkét csapat nagyon akarta a
győzelmet. Azonban a kötegyáni
csapatnak sikerült jobban ez a
mérkőzés, mivel már a 4. percben
gólt
szereztünk
Csíkos
Misi
találatával. Nem is kellett sokat várni
a következő gólra, mivel a 9. percben
ismét betalált Misi. Így már 0 - 2 volt
az eredmény. A 8. fordulóban nagyon
sok lehetőség benne maradt Misinek
a lábában, de ezen a mérkőzésen
akárhogy próbálkozott, sikeresen
bevette az ellenség kapuját. Meg kell említenem a hazai együttest is, akik nem adták fel és tovább küzdöttek ellenünk. A 24. percben
sikerült Misinek megint növelni az előnyünket, így már mesterhármast rúgott. Szerencsére a csapatunk minden játékosa kihozta magából
a maximumot, és mindent megtett annak érdekében, hogy az előnyünket tovább növeljük. A második félidőben sem állt meg a
csapatunk, mivel tudtuk, hogy ezzel a mérkőzéssel nagyban megnövelhetjük az önbizalmunkat. A 46. percben Borsi Peti is betalált az
ellenség hálójába, de ekkor már a kamuti kapus nem tudott mit kezdeni a
kötegyáni támadásokkal, ezért lecserélték. Az újonnan beállt kapusnak sem volt
sikeres a bemutatkozás, mivel a becserélése után azonnal kapott egy gólt, amit
Iszáka Pisti lőtt neki. Ekkor már 0 - 5 volt az eredmény nekünk, ezért egy kicsit
lejjebb vettük a sebességet. A következő gólig majdnem 40 percet kellett várni,
ugyan is ekkor Csíkos Misi talált be megint. Az utolsó percben a frissen
beállított Drágos Misi állította be a 0 - 7-es végeredményt.
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy méltó befejezése volt ez a mérkőzés az
őszi szezonnak. Ezzel a győzelemmel 1 pontos hátrányban voltunk a bajnok
Szarvas FC II. mögött, azonban a gólarányunk sokkal jobb volt.

A tabellán is jól lehet látni, hogy 40 gólt rúgtunk és csak 10-et kaptunk. Nem
véletlenül birtokoljuk mi a góllövő lista első két helyét. Csíkos Misi 15 gólt,
míg Iszáka Pisti 11 gólt szerzett.

A bajnokság lezárására egy Jótékonysági Sportbált szerveztünk, ahol szép
számmal megjelentek a zöld - fehér szimpatizánsok. A remek hangulatról a
Vándor együttes gondoskodott, akik a mulatós és a retró zenékkel fokozták a
hangulatot. A sportkör minden tagja kivette a részét a munkából, annak
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érdekében, hogy a lehető legszínvonalasabb bált bonyolítsuk le. Talán az egyik legnagyobb meglepetést a Békés Megyei Labdarúgó
Szövetség okozta, akik 2 emberrel is képviselték a szövetséget. Ők nyilatkozták, hogy végre van gazdája a kötegyáni pályának és látják,
hogy nagyon jó irányba halad a csapatunk. Sajnos nagyon sok rossz indulatú embernek szemet szúrt a Kötegyáni Sportkör működése,
éppen ezért sajnálom, hogy ők nem láthatták és nem hallhatták a dicséreteket. A Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 3 labdát, és 4
szögletzászlót, amiknek az értéke nem 1-2 forint. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik a remek ajándékokat!
A Békés Megyei Labdarúgó Szövetség elismerése

A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága
egyedülállóan először díjazta a megyei labdarúgókat és edzőket.

"Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés megyei igazgatója örömét fejezte ki, hogy a megye csaknem
minden településéről egy asztalhoz ültek az amatőr foci képviselői, edzők, játékosok,
sportvezetők, támogatók. Az esemény háziasszonya, Takács Rita, a Sport TV riportere ehhez
csak annyit fűzött hozzá, hogy a labdarúgás egy nagy család, s ő, mint ennek a családnak a
tagja szívesen megy az ilyen eseményekre." (Forrás: www.beol.hu)

Az OTP-Mol Bozsik egyesületi programban nyújtott munkájáért elismerésben részesült
Szőke Zoltán a Kötegyáni Sportkör elnöke is, aki rendíthetetlenül és minden energiájával a
fiatal nemzedék utánpótlásával is foglalkozik. A fiatal gyerekek felnéznek rá, mivel mindent
megtesz annak érdekében, hogy az apróságok is megfelelő edzésben részesüljenek, és
megfelelő eszközökhöz jussanak. Ennek ellenére nem csak a fiatalok sorsával foglalkozik,
hanem a nagy csapatnak is megteremti a megfelelő követelményeket. Az újság hasábjain
keresztül is szeretnénk megköszönni neki a lendületes és kitartó munkáját, amellyel
felvirágoztatta a Kötegyáni Sportkört.

Természetes, mint mindenhol, nálunk is voltak nehézségek, és még lesznek is, de összefogással mindent le tudunk győzni. A Magyar
Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága is kimutatta véleményét a fejlődésünkről, és elismerően nyilatkoztak rólunk. Én is
több helyen megfordulok, és olyan emberek dicsérik a kötegyáni változásokat, akik nem is érintettek benne. Úgy érzem, hogy nagyon jó
irányt vett a kötegyáni labdarúgás, és ez még csak a kezdet...
Fájó szívvel tudatom, hogy 2013. március 17-én elveszítettünk egy nagyon
kedves barátot. Karkus János több éven keresztül segítette tanácsaival és
szakértelmével a csapatunknak, aminek köszönhetően többször is fel tudtunk
állni és változtatni tudtunk a vesztes helyzeten. A zene iránti szerelmével és
rekedtes hangjával csalt mosolyt az arcunkra. Biztos vagyok benne, hogy
fentről fogja végig szurkolni a mérkőzéseinket. Soha nem feledjük és
emlékünkben örökre élni fog. Dallamai ezek után a Mennyországból szólnak
majd hozzánk. Nyugodj Békében Drága barátunk, Karkus János.

Hadi Imre
vezérszurkoló
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Az Facebook sötét oldala
Az internet, mint információs szupersztráda rohamos lépésekkel fejlődik, és
megállíthatatlanul tör előre. Történhet akármi a világgal az internet él és élni
fog. Rengeteg hasznos információt lehet megtalálni, azonban sokan nincsenek
tisztában azzal, hogy nagyon sok veszély fenyeget minket.

Most kezdhetném a cikkemet az internet fejlődésével, de mivel nem ez a témám,
ezért ezt a részt át is ugrom. Az írásom fő témája a sötét oldal, vagyis hogy milyen
fenyegetések, veszélyek lesnek ránk a hatalmasnak kikiáltott interneten. Manapság
már szinte mindenhez szükséges az internet és ez a tendencia még fejlődni fog.
Ezzel igazából nem is lenne semmi probléma, ha biztonságban lennénk weben. Az
internet veszélyei nagyon sokfélék lehetnek és jóval komolyabbak lehetnek, mint
ahogyan azt bárki gondolná. A tisztességes és biztonságos weboldalak mellett
találkozhatunk olyanokkal is, amelyek megtévesztő, hamis információkat, vagy az
egészséges erkölcsi-és szellemi fejlődésükre káros tartalmakat (pornográf és
Az internet térképe
erőszakos tartalmú) közölhetnek. Az internet elterjedése előtt a szülők legelső
feladata az volt, hogy megtanítsák a gyermekeiket arra, hogy miként kezeljék, ha az utcán találkoznak egy rosszindulatú emberrel.
Azonban ez a mai világban már nem elég, mivel az interneten is ugyanolyan veszélyek érhetik, mint a való világban.

Mi váltotta ki, hogy megírjam ezt a cikket?
Több éve, mint többen mások is, fent vagyok a világ legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebook-on. A
hosszú évek alatt több ismerőst sikerült szereznem, így mindennap akad olvasnivalóm az üzenőfalon.
Műszaki informatikus tanárként feladatom, sőt kötelességem, hogy a diákjaim előtt felfedjem a
veszélyforrásokat. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetek a védelem kiépítésére, amelynek segítségével
ugyan kivédeni nem tudják, de elővigyázatosabbak lehetnek a világhálón.
Visszakanyarodva a Facebook-hoz, rengeteg olyan bejegyzést találok az ismerőseim körében, amelyekről
ránézésre meg lehet mondani, hogy káros lehet a megosztójára nézve. Többször említettem már, hogy
rengeteg veszély fenyeget minket az interneten. Most csak néhányat említenék meg, de egyiket sem szabad félvállról vennünk. Elég, ha
csak a két legelterjedtebb kártevőt említem meg: a vírust és a férget. Akármelyikkel is akad dolgunk, biztosak lehetünk benne, hogy
megkeseríti az életünket.
Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a leggyengébb láncszem az internetezés során mindig az ember. Persze, előfordulhat az is, hogy
véletlenül kapunk egy vírust, de az esetek többségében mindig a felhasználó nem megfelelő internetezési szokásai miatt lesz gazdagabb
egy (vagy több) kártevővel. Mint mindennek, az internetezésnek is vannak szabályai, íratlan törvényei, amelyeket célszerű mindenkinek
betartania. Ebből a bekezdésből következik az egyik legveszélyesebb és leghatékonyabb technika, ami nem más, mint az adathalászat.
Az adathalászat
Adathalászatnak nevezzük azt az eljárást, amikor egy internetes csaló oldal egy jól ismert
cég hivatalos oldalának láttatja magát és megpróbál bizonyos személyes adatokat, például
azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot stb. illetéktelenül megszerezni. A módszer lényege,
hogy a támadó úgy jut az adatokhoz, hogy valamilyen formában felveszi a kapcsolatot az
”áldozattal” és kérdez-felelek formájában a felhasználó saját maga adja meg a kért
információkat. Az adathalász támadások fő célpontjai a népszerű közösségi oldalak
(Youtube, Facebook, Myspace). Az adathalászattal szorosan összefügg a social engineering
fogalma. Direkt használtam az angol kifejezést, mivel erre a fogalomra nem létezik olyan
magyar szó, ami tökéletesen lefedné az értelmét. Talán úgy lehetne körülmagyarázni, hogy
a támadó az áldozat naivitását felhasználva szerez meg fontos információkat.
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A Facebook világában ez a fajta csalás nap, mint nap megtörténik. Mindenki látott, vagy átesett már ezen a csaláson, csak éppen még
nem tud róla. Sajnos az ismerőseim között is majdnem minden 3. személy beleesett már egy vagy több átverésbe. Nézzük szépen végig
milyen csalások bukkantak fel a Facebook-on.
Ahogy említettem a social engineering az emberi hiszékenységre épít, ezért nagyon sok olyan eset történt, hogy megosztásra invitálták a
felhasználókat, azzal az üzenettel, hogy ha megosztja a képet, akkor a képen szereplő beteg kislány/kisfiú minden megosztás után pénzt
kap. Nem szabad ennek bedőlni, mivel nem létezik olyan, hogy a megosztások után pénzt kapjon akárki. Az ember érző lény, ezért
egyértelmű, hogy sajnálat ébred minden emberben, aki egy beteg kisgyereket lát, azonban tisztában kell lenni azzal, hogy nem valós az
adott hír és csak a mi adatainkat szeretnék megszerezni.
Az egyik legnagyobb átverés az volt, amikor egy oldal biztosított minket arról, hogy megnézhetjük, melyik az a tíz ember, aki a
legtöbbet nézi profilunkat. Mivel az ember nagyon kíváncsi, így rengetegen beleugrottak ebbe az átverésbe. Azonban ahhoz, hogy
”lássuk” az utolsó tíz embert, lájkolnunk kell az oldalt, és ezzel a mozdulatunkkal ki is tettünk egy linket az üzenőfalunkra, ahonnan az
ismerőseink is tudnak csatlakozni. A Facebook-on nem lehet megnézni azon személyeket, akik az adatlapunkon jártak, így a lájk után
nem is kaptunk semmilyen információt erről. Szép kis csalás, aminek sok ismerősöm bedőlt.

Másik közkedvelt csalási módszer, amikor egy híresség intim fotóit ígéri valamilyen Facebook oldal. Nem is kell semmi mást tennünk
csak lájkolni az adott oldalt, és onnan már meg is tekinthetjük a képeket. Aki az előző bekezdésemen elgondolkodott, annak már most
gyanúsnak kell lennie a leírtaknak. Ha megint lájkolni kell egy oldalt, akkor szinte biztosak lehetünk, hogy megint be akarnak minket
csapni.

Mivel a Facebook a LIKE gombra épül, így egyértelmű volt, hogy sokan be
úgynevezett DISLIKE (Nem tetszik) gombnak. Csak egy linkre kellett
aktiválni lehetett a Nem tetszik gombot. Sajnos itt sem kaptunk semmit a linken,
az üzenőfalunkon a többi ismerősünknek. A Facebook kijelentette, hogy soha nem lesz, Nem tetszik gomb!

fognak
dőlni
az
kattintanunk,
ahol
csak egy megosztást

Utoljára hagytam a kedvencemet, amikor valamilyen nagy nyereményt ajánlanak fel a képet megosztók között, vagy azok között, akik
egy internetes játékban a legjobb eredményt érik el. Nagy nyereménynél Iphone-ra, nagy tv-re vagy értékesebb műszaki cikkekre
gondolok. Természetesen ez is egy álhír, ugyanis soha senki nem kapott azért egy Iphone-t mert megosztott egy képet. Sajnos minden
nap látok legalább 1 ilyen megosztást az ismerőseim között. Az internetes játékkal nem is lenne semmi gond, ha… Igen, itt van egy ha.
Ahhoz, hogy tudjunk játszani egy játékkal a Facebook-on szükséges engedélyezni egy alkalmazást. Mindenki a beígért nyereménytől
elvakulva elfogadja az alkalmazást és már játszik is. Sajnos ezzel követjük el a legnagyobb problémát, mivel az alkalmazás
elfogadásával rengeteg veszélynek tesszük ki magunkat, mivel akár egy vírus is lapulhat az alkalmazás mögött, ami küldi az
információkat az adatlapunkról, vagy kamu megosztásokat végez helyettünk.

Sorolhatnám még az ilyen csaló megoldásokat, mert kimeríthetetlen lenne. Sok ember használja a Facebook-ot úgy, hogy azt se tudja,
hogy egy megosztásnak vagy egy alkalmazás elfogadásának milyen következményei lesznek. Sokan úgy gondolnak ezekre a példákra,
hogy ártalmatlanok az emberre nézve. Azonban el kell szomorítsak mindenkit, hogy nagyon is van félni valónk, mivel ezek adatokat
gyűjtenek rólunk és a legfontosabb, hogy engedélyt is kérnek tőlünk erre. Azonban ezeket az engedély kéréseket mindenki elolvasás
nélkül elfogadja és itt követjük el a legnagyobb hibát.
Nem azt mondom, hogy semmit ne osszunk meg és semmivel se játszunk. Nagyon sok mindent lehet használni a Facebook-on, ha
tisztában vagyunk a megosztott tartalom, vagy elfogadott alkalmazás eredetével. Az első és legfontosabb védelem az, hogy
körültekintőek vagyunk és nem hiszünk el mindent a Facebook-on.

Hadi Imre
és a
végzős rendszerinformatikusok
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„Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod,
hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze a szívedet.”
(Albert Schweitzer)
Kötegyán Község Önkormányzatának fenntartásában működik az Idősek Klubja. Az Idősek klubja a saját otthonukban élők számára
biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, pihenésre, kikapcsolódásra és napi egyszeri étkezésre. Az
Idősek Otthonával karöltve, minden hónapban nyitott programokat biztosít, amelyekre a falu lakói is ellátogathatnak.
Az Idősek Klubja a Kossuth u. 32 szám alatti épületben működik, amely könnyen megközelíthető gyalog, kerékpárral, illetve autóval
érkező ellátottak számára parkolási lehetőség áll rendelkezésre. A klub társalkodó helyiséggel, parkosított udvarral rendelkezik, ahol
kívül- belül otthonos, családias légkör várja az igénybe vevőket.
Fő feladatnak tekintjük a célszerű és hasznos időtöltés biztosítását, ennek érdekében különböző foglalkozásokat tartunk, mely a tagokat
még közelebb hozza egymáshoz. A nappali ellátás hétköznap vehető igénybe: hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától délután 4 óráig,
pénteken reggel 8 órától 12 óráig. A klub szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni - a helyi önkormányzat
által meghatározott térítési díjat, amely jelenleg 300 Ft/fő/nap. Az intézmény jelenleg 39 fő ellátottal, 1 fő klub vezetővel és 1 fő
szociális gondozóval működik.
A klub által biztosított szolgáltatások:













Biztosítja a napi egyszeri meleg ételt, az ebédet, amely fogyasztása helyben, illetve elvitellel történhet.
Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, televízió nézés, zenehallgatás, könyv, napi
lapok olvasása, kártyázás, videózás, társasjátékok, közös rendezvények stb.).
Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, vérnyomás, testsúlymérés).
A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása, mosatása és vasalása biztosított.
A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított.
Hivatalos ügyek intézésének segítése.
Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása.
Tartalmas kulturális programok szervezésére kerül sor pl.: mikulás, karácsonyi ünnepi megemlékezés, ismeretterjesztő és
felvilágosító előadások közös megtekintése.
Napi programok: újságolvasás, kézimunkázás, TV, videó nézés, zenehallgatás, kártyázás, csoportos, illetve egyéni
elbeszélgetések.
Mentálhigiénés támogatás.
A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza.

Programjaink bemutatása:











Belgyógyászati felvilágosítás, gasztroenterológus belgyógyász orvos előadásában
Dalárda előadása
Belgyógyászati felvilágosítás
Pörkölt főzés
Karácsonyi ünnepség az iskolásokkal
Szőke Sándor szobrászművész kiállítása
„Régi idők mozija” címmel filmvetítés
Fánk sütés
Kézimunka kiállítás
Bujdosó Sándor méhész előadása a méztermelésről
Palacsinta sütés
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Dalárda előadása

Pörkölt főzés

Karácsonyi ünnepség az iskolásokkal

Szőke Sándor szobrászművész kiállítása
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„Régi idők mozija” címmel filmvetítés

Fánk sütés

Kézimunka kiállítás

A közeljövőben tervezett programok között szerepel:





dr. Veress Attila urológus előadása
Csige Julianna előadásában gyógyászati segédeszközök bemutatása
Szalonnasütés
Öko-park körüli kirándulás

Szeretettel várjuk klubunkba mindazokat az embereket, akik barátságos, kényelmes, családias környezetben kellemes, hasznos
időtöltésre, egymást segítő közösségre és tartalmas programokra vágynak.
Érdeklődés és információ az Intézményben személyesen, e-mailben kuczera.andrea@freemail.hu,
illetve 06 66 278-531 telefonszámon lehet.
Kuczera Andrea
klubvezető

Iskolai hírek
-

2013. március 18.-án elkezdődött a 4. osztályos tanulók úszásoktatása a Gyulai Várfürdőbe. Az oktatáson Kötegyán Község
Önkormányzatának jelentős támogatásával -10 alkalommal ingyenesen vesznek részt a gyerekek.
Iskolánk ebben az évben is bekapcsolódott a Vesd bele magad! programba, aminek keretében 84 „kiskertész” kapott
vetőmagcsomagot és így megtapasztalhatja a kertészkedés örömeit.
„Az év hangja a sarkadi kistérségben” című szavalóverseny is megméretették magukat versenyzőink.
„Az Óperenciás – tengeren is túl – a képzelet földjén…” címmel mesemondó, meseillusztráló és meseíró versenyen is
eredményesen szerepeltek diákjaink.
Kistérségi reál-szaktárgyi vetélkedő sikeres résztvevője volt néhány 7.- 8. osztályos diák, akik kiemelkedő tantárgyi ismerettel
rendelkeznek kémiából, biológiából, földrajzból…
Sarkadon lebonyolított atlétikai versenyen iskolánk jó sportolói bizonyíthatták rátermettségüket. Ebben az évben is mozogni
fogunk a Kihívás Napján.
Több rajzversenyre készítettek gyermekeink rajzokat és sok esetben rangos díjakat is kaptak a kiemelkedő alkotásaikért.
Hagyományos „házi versenyeink” közül a teremfoci bajnokság és a X. szavalóverseny került megrendezésre intézményünkben.
A Magyar Vöröskereszt által meghirdetett elsősegélynyújtó versenyre 5 fős csapattal neveztünk.
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-

Az anyukák köszöntésére megrendezett Anyák Napi műsorunkat a Művelődési Házban tartottuk. A gyerekek nagy szeretettel
ajándékot is készítettek erre az alkalomra.
Papírgyűjtési akciót hirdetünk, szívesen vesszük felajánlásaikat. Amennyiben nagyobb mennyiség áll rendelkezésükre jelezzék
felénk és az elszállításáról gondoskodunk.
A Gyereknapot jó hangulatú emlékezetes program keretében szervezzük meg iskolánkban.
Júniusban a hagyományos bolondballagás után ballagási ünnepségen búcsúzunk el a nyolcadikosoktól.
Szőke Erika
megbízott tagintézmény vezető

Iskolanyitogató
Kedves Szülők! Kedves leendő első osztályosok!
Minden kisgyermek és családja életében fontos dolog az iskolakezdés. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a kisgyermek érzelmi
biztonságának megteremtését. A gyermekek többsége szeret óvodába járni, elfogadja társait. A közös játék, együtt tevékenykedés kis
közösséggé kovácsolja őket. A mi felelősségünk, hogy ne okozzon törést az óvoda-iskola közötti átmenet.
Községünkben az óvoda és iskola jó együttműködésének köszönhetően már az óvodában lehetőség nyílik megismerni a leendő
elsősöket, és szüleiket. Februárban az óvodapedagógusok a szülői értekezletükre meghívták a tanító nénit is. Lehetőséget adva, hogy
bemutatkozzon, s elmondja azt is, melyek az iskola célkitűzései, milyen módszerrel tanítanak, milyen eszközöket célszerű a
tanévkezdésre beszerezni. Március 25-én egy óvodai foglalkozást látogatott meg a tanító néni. Megfigyelhette a gyermekek munkáját a
foglalkozáson, játékidőben, szereplések alkalmával, és bekapcsolódhatott, közelebb kerülhetett a leendő tanítványaihoz.
A kisgyermek úgy kell, hogy érezze, a biztonságot adó óvó nénitől való elszakadáskor már ott áll a kedves tanító néni, aki kézen fogja
őt, és elkíséri egy másik világba.
Erre iskolánkban április 4-én a nyílt nap alkalmával került sor. Az ismerkedő foglalkozásra /rendhagyó órára/ a leendő első osztályosok
és szüleik, illetve az óvodapedagógusok kaptak meghívást. Az idén a vendégeket a 4. osztályosok és a tanító nénijük várták szeretettel.
Úgy gondolom a vendégek fogadása, tájékoztatása és a kicsik bevonása a foglalkozásba sok mindent elárul arról, hogy milyen hangulatú,
légkörű az iskola, milyen a kapcsolat a kisdiákok és az őket nevelő pedagógusok között. Milyen az iskola felszereltsége és milyen
lehetőséget tud nyújtani. Nálunk általában hasonlóidőpontban fogadjuk az óvodások látogatását. Így tanulóink már előre tudják,
számítanak rá, készülnek az eseményre, és nagyon várják a kicsik érkezését. Ajándékokat készítenek, játékokat, énekeket gyűjtenek. Így
történt ez az idén is.
Az elsős kisdiák az iskolába érkezve más kihívásokkal találkozik, mint amit az óvodában megszokott. Mindenkiben ott lakozik a
megfelelni vágyás, de rajtunk múlik, hogy ez a szorongáshoz vagy egy egészséges versengéshez vezet. Feltétlenül pozitív viszonyulás,
türelem, dicséret az, amivel célt érhetünk a gyermekeknél.
Az iskolában tartózkodás egészét jutalmazzuk. Mindig a pozitív oldalt fogalmazzuk meg a fenyegetés helyett. Sokféle jutalmazási módot
alkalmazunk iskolánkban manapság / pl.: kártyák, matricák, nyomdák, /. Fontos az, hogy ez által a fejlődést elősegítsük minden oldalról.
Fogadjuk el a gyerekek képességeit, erősítsük jó tulajdonságait, teremtsük meg azt a légkört, amiben saját maga igényli előrehaladását.

Úgy gondoljuk, programunk megvalósítása megszünteti az óvoda és iskola közötti szakadékot, vonzóvá teszi a gyermekek
számára az iskolát, jól megalapozza a felsőbb évek tanulmányi munkáját.
Pallag Józsefné

tanító néni

Énekverseny
Az általános iskolában 2013. február 20-án került sor, a mára már hagyományőrző X. énekverseny megrendezésére. Az iskola tanulói
közül többen szívesen vállalkoztak a megmérettetésre. Tizenhat versenyző színvonalas előadását hallhatták a zsűri tagjai, az érdeklődő
kedves szülők, pedagógusok, és a szurkoló tanulók. A dalokkal remélhetőleg sikerült az éneklés és a zene iránti szeretetet népszerűsíteni
a megjelentek körében. A rövidke szünetben, míg a zsűri visszavonult, a közönség a mindennapok zenei szlogenjeit ismerhette fel
jutalom ellenében. Majd Pallag Józsefné felhívta a jelenlévők figyelmét a népzene fontosságára és kihirdette a díjazottak névsorát. I.
helyezett: Szakács Veronika (5.o.), II. helyezett: Tyukodi László (3.o.), III. helyezett: Földi Virág Mercédesz (1.o.) lett. Ezen kívül
három tanuló különdíjban részesült: Erdős Bence (2.o.), Fazekas Máté (3.o.) és Tyukodi Levente (1.o.) tanulók. Valamennyi fellépő
gyermek dicséretet érdemel.
„ A zene a szívedben él csak meg kell találnod és érezned kell!”
Fazekas Ildikó
tanító néni
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Ilyen volt a mi farsangunk
A február sokunknak nem tartozik a kedvenc hónapja közé, mégis szép emlékeket őrizhetünk. Mire gondolok? Ha csak
meghalljuk a farsang szót, legtöbb embernek a móka, a kacagás, az evés és ivás, az álarcosbálok, jelmezek és egy elengedhetetlen kellék
az álarc jut eszébe.
- De mit is ünneplünk egyáltalán ilyenkor?
A farsang már az ókorra is visszavezethető, s
eleinte pogány hagyománynak számított. Ez az
ősi örömünnep a tél és a tavasz nagy
küzdelmének a szimbóluma. A nagy evésekkel,
ivásokkal a természetet is hasonló bőségre
kívánták késztetni. A magyar farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg, és számos idegen
nép hatása érvényesül benne. A farsang német
eredetű szó, mely magyar elnevezésként a 15.
században tűnt fel. Az arisztokrácia körében
pedig a francia és itáliai szokások terjedtek el,
erre pedig a /carne vale = ég veled hús/ karnevál
szó utal. A farsang vízkereszttől a - húsvétot
megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig -,
hamvazószerdáig tart. A legtöbb népszokást
farsang végén, pontosan az utolsó három napon tartották, melyet farsang farkának is neveznek. Ilyen népszokások a batyusbál,
kosarasbál, vénlánycsúfolások, tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás, állakodalom, szalmabábu égetés, farsangtemetés, bőgőtemetés,
álarcos alakoskodás.

Falunkban ezek közül sajnos csak a bálok és a jelmezekbe öltözés maradt meg. Ezeket a szokásokat is az óvodás és iskolás gyerekek
hozzák hozzánk közelebb. Iskolánkban a farsangra való készülődés az egész február hónapot áthatja. A hónap elején megteremtettük a
hangulatot, hogy gondolkozzanak azon, milyen jelmezbe bújnak a bálban. Ének órán farsangi dalokat tanítottunk, rajz, technika órákon
és a napközis foglalkozásokon álarcokat készítettünk különböző technikákkal a gyerekek életkorának megfelelően. Így a gyermekek már
nagyon várták a farsangot.A karneváli mulatságot mindig lázas előkészület előzi meg, így volt ez ebben az évben is. A szülők a
pedagógusokkal együtt több délutánon keresztül - nem kímélve tűt, ollót, és fáradságot - készítették el a tanulók jelmezét, a díszletet a
kis produkciójukhoz a csoportos jelmezeseknek. Az egyéni jelmezeseknél is örömmel tapasztaltuk azt, hogy a manapság már
„elboltiasodott” világunkban a mi tanulóinknak ötletesebbnél–ötletesebb jelmeze volt.
A programunk március 1-jén 1400-kor kezdődött a Művelődési Házban. Elsőként a műsorvezetők mutatkoznak be, akik a „latin-amerikai
szappanoperák” világából látogattak el hozzánk és csaltak mosolyt az arcunkra. Ezt egy szórakoztató előadás követte a BIBUCZI
együttes előadásában, majd a zsűri jelmezes bemutatkozó műsora következett, nem kis meglepetésünkre. Miután az ítészek elfoglalták a
helyüket, a jelmezesek vették át a színpadot. 100 tanulónk közül 86-an öltöztek fel nagyon kreatív jelmezekbe és kápráztattak el
bennünket. . Az előadások révén öröm volt látni, hogy a máskor visszahúzódó, csendesebb gyermek is bátrabban kibontakozott esetleg
az addig rejtett képességeik is felszínre kerültek. Sajnos mindenki nem nyerhetett, de a vigaszajándék őket is megillette. Akik, pedig a
legjobbak voltak egyéni jelmezeseknél: Cézár, Kalóz, Hercegnő. Csoportos produkciók közül nagyon nehéz volt a zsűrinek a döntés és
hosszas tanácskozás után a Hercegnők és a koboldok, Cirkuszosok és a Dr House vitte el a pálmát. Meglepetésként az iskola
pedagógusai is készültek farsangi műsorral.
Ezt követően a gyermekek és a pedagógusok átmentek az iskolába és kezdetét vette a táncmulatság, amely 19 óráig tartott. Mindenkinek
felejthetetlen volt ez a délután.

Szűcsné Nagy Anikó
tanító néni / diákönkormányzatot támogató
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Vesd bele magad! Program
Iskolánk 2013-ban is részt vesz, a Vesd bele magad! Programban. A program szervezőinek célja, hogy a gyerekek figyelmét felhívják
arra, hogy otthon a kertben is megtermelhetőek bizonyos zöldségek különösebb anyagi ráfordítás nélkül is. További cél az, hogy a
gyerekek megtanulják, hogy kell gondozni, nevelni a konyhakerti növényeket. Remélhetőleg a résztvevő tanulók meglátják, az általuk
termelt és a bolti zöldségek közötti különbséget és ezt követően minden évben örömmel végzik a kerti munkákat.
Iskolánk tanulói március közepén már meg is kapták a program keretében érkezett vetőmagcsomagokat, amely a következő vetőmagokat
tartalmazza: borsó, sárgarépa, retek, vöröshagyma, kapor, csemegekukorica. Sajnos a márciusi időjárás még nem kedvez a
veteményezőknek, de reméljük, minél hamarabb indulhat a kertészkedés. A programmal kapcsolatos további információkat a
www.vesdbelemagad.hu weboldalon lehet megtekinteni.
Ezen a címen lehet majd megtekinteni a tanulók rövid beszámolóit, fotóit, rajzait is.
Halmai Lóránt
tanár

Kötegyáni kislány sikere Japánban
A 2012-ben, Japánban megrendezett, 6. Toyota Dream Car Art Contest nemzetközi gyermek rajzverseny magyarországi
döntőjében, a 10-12 évesek kategóriájának győztese, Szakács Nóra, iskolánk 7. osztályos tanulója lett. A Toyota cég Japánban kiadott,
2013-as falinaptárát, a pályázat győztes rajzai közül, a legszebbek díszítik. Az egyik kiválasztott, Nórika győztes alkotása lett. A naptárt
Japánból elküldték Nórikának. Gratulálunk szép sikeréhez!

Baranyi Adrienne
rajztanár

Tájékoztató óvodai beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kötegyáni Óvodában a 2013/2014-es nevelési évben az óvodai ellátást igénylő, új gyermekek
beíratása:
2013. május 2-től – május 20-ig
10-14 óráig lesz.
Óvodába jelentkezhet, minden olyan, okmányai szerint, kötegyáni lakhelyű kisgyermek, aki a 3. életévét 2013. december 31-ig
betölti.
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A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 24 paragrafus (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 5.
életévét betölti, a nevelési év kezdő napján (2013. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A jelentkezés időszakában szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodai környezettel, az
óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, óvodás gyermekekkel, az óvodában folyó nevelőmunkával.
A jelentkezéshez hozza magával:
 gyermekét
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 a gyermek lakcím kártyáját
 a gyermek TAJ kártyáját
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, ill. lakcím kártyáját
 amennyiben jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, az ezt igazoló
gyermekvédelmi határozatot

Mindenkit szeretettel vár az óvoda nevelőközössége!
Molnár Imréné
óvodavezető

Gyere tavasz várva várunk…

2013-ra az óvodába járó gyerekek létszáma 36 fő lett. A Cica-csoportba és a Vuk-csoportba is 18-18 gyermek jár. Sajnos a hideg téli idő
sok-sok betegséget tartogatott számunkra, ezért bajban voltunk az óvodai programok szervezésekor és a lebonyolításukkor.
Pedig programokban nem volt hiány! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírására az „Az a csodálatos zene, azok a csodálatos
hangszerek” címmel a Bibuczi Gyermekszínház öt előadást mutatott be óvodásainknak. Ebből három zenés mesejáték és két interaktív
hangszerbemutató volt. Alkalmunk volt ellátogatni a Gyulai Művelődési Házba is, ahol a Négy évszak című mesejátékot tekinthettük
meg. A nagy hideg és havazás után már nagyon vártuk a tél végét. Hogy minél hamarabb beköszöntsön a tavasz, egy egész hetet
szántunk a tél elűzésére, a Farsangi-projekthétre.

Ezt a hetet megpróbáltuk különlegessé tenni a gyermekek
számára azzal, hogy gyümölcssalátát, farsangi álarcot, sóliszt gyurmából süteményt készítettünk. Mindenki
alaposan kivette a részét a jól sikerült mulatságból. Sok
anyuka süteménnyel és üdítővel lepett meg bennünket.
Nagyon lelkesek voltak a gyerekek is, szebbnél-szebb és
érdekesebbnél érdekesebb jelmezeket öltöttek magukra. A
gofri is párját ritkította, ami abból is látszott, hogy
pillanatok alatt a „morzsáját” is elfogyasztottuk.
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Egészségnap keretében a Védő nénit láttuk vendégül, aki
a helyes tisztálkodási szokásokról, a fogmosás
szükségességéről beszélt a gyerekeknek. A nap végén
minden kisgyerek egy-egy tisztasági csomagot kapott
ajándékba.
A Gyermekesély Program keretében óvodánk helyet adott
a Baba- Mama klubnak, illetve egy több részes
Mentálhigiénés foglalkozásnak. Március 27-én a már
hagyománnyá váló Tavaszi játszóházat rendezzük meg,
mellyel az ünnepi készülődést és a ráhangolódást
igyekszünk elősegíteni. A szülőkkel közösen asztali-és
ablakdíszeket, apró húsvéti ajándékokat készítünk. Április
19-én 15 órakor Jótékonysági bálat rendezünk, mely
bevételét a május 10-re tervezett Szegedi kirándulásunkon
használjuk fel. Májusban iratkoznak be a leendő
óvodások, és ilyenkor köszöntjük az édesanyákat is anyák
napja alkalmából.
Az évet az óvodai ballagással zárjuk május 25-én fél 10-kor.
Mátyási Sándorné
kiscsoportos óvónő

GYEREKSZÁJ
-

Óvó néni! Én már nem akarok szaladni!
Elfáradtál?
Nem, csak nem akarok elhervadni, mint egy virág…

-

Óvó néni, én mikor ballagom ki az óvodát?

-

Kérem a FŐZGÁZTŰZHELYET!

-

Óvó néni, az ott nagyon magasan van, nem érem el! Lehet oda FELLÁBUJKOLNI?

-

(Memória játék közben): - Nem kell mondani, hogy ügyes vagyok, úgyis tudom!

-

Óvó néni, ez a seb úgy fáj, hogy nem merem abbahagyni a sírást!

-

Peti papírt ragaszt a kezére, és örömmel mutatja: Nézd PETOVÁLÁSOM van!

-

Képzeld, tegnap láttam a KUPICUBIDÚ mesét!
Mátyási Sándorné
kiscsoportos óvónő

Sötét utakon járok…
Sötét utakon járok, fény felé török,
Megszokott kép, tán’ sablonos, de mi örök?
Igaz érzelmek, vagy a demagóg duma?
Legalább Te láss már tisztán odahaza!

De jó volna kétségek közt nem vergődni,
Saját mókuskerekünkből kikerülni.
Jaj, de szép volna másokkal is törődni!

Tényleg olyan nehéz önzetlennek lenni?
Tényleg sok lenne helyesen cselekedni?
Tényleg képtelenség magunkon túl lépni?
Végképp lehetetlen egymást segítve élni?

Ha ez a gondolat most valóra válna,
Adyval együtt nevetnénk a világra.
S az élet nem csak gyötrődésből állna?!
Bálint Gyula István
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Sarkadi Járási Hivatal és Szakigazgatási Szervei
Ügyfélfogadási rendje
SARKADI JÁRÁSI HIVATAL
SZERVEZETI EGYSÉGE

Sarkadi Járási Hivatal Hatósági
Osztály
5720 Sarkad, Szent István tér 7.
Sarkadi Járási Hivatal
Okmányirodai Osztály
Sarkad Város Polgármesteri
Hivatala

HÉTFŐ

KEDD

8.00-12.00

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00 -12.00
8.00-12.00

13.00-16.00

13.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00
8.00-12.00

13.00-16.00

13.00-16.00

5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Járási Gyámhivatal

8.00-12.00

8.00-12.00
8.00-12.00

5720 Sarkad, Szent István tér 7.

13.00-16.00

Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltsége

8.00-15.00

13.00-16.00

8.00-15.00

8.00-18.00

5720 Sarkad, Szent István tér 24/2.

A járási ügysegéd ügyfélfogadása Kötegyán Önkormányzatnál
Hétfő: 8.00 – 11.45
Kirendelt ügysegéd: Szűcs Albert

Recept Klub
Csirkebecsinált leves
Hozzávalók:












1csirkeaprólék májával együtt
20-30 dkg vegyes zöldség
1 cikk karalábé,1 cikk zeller
1kis fej vöröshagyma
1 csomó petrezselyemzöld
1dl tejföl
1 púpozott teáskanál liszt
1 evőkanál olaj
1 teáskanál citromlé
1 mokkáskanál pirospaprika
ízlés szerint só, fekete törött bors
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A csirkeaprólékot megmosom, kis darabokra vágom.
A megtisztított zöldséget vékony hasábokra vagdalom.
A vöröshagymát apróra metélem és forró olajon üvegesre pirítom. A tűzről félrehúzva belekeverem a pirospaprikát, majd visszatéve
hozzáadom az aprólékot. A húst fehéredésig pirítom. Ráöntök másfél liter vizet, megózom, megborsozom és felforralom, majd kis
lángon puhára főzöm.
A lisztet simára keverem a tejföllel és a citromlével, végül behabarom vele a levest. Jól kiforralom és megszórom a nagyon finomra
vágott petrezselyemzölddel, a lángot ekkor eloltom alatta.
Befedve hagyom állni 10 percig, csak ezután tálalom.

Göngyölt csirkemell
Hozzávalók:









4 nagyobb csirkemell
2 db zsemle
tojás
olaj
vöröshagyma
só, bors
majoránna
májkrém.

A csirkemelleket nagyszeletekké kiverjük. Vízben áztatunk 2 db zsemlét, jól kinyomkodjuk. Simára keverjük egy nyers tojással,
kiskanálnyi olajon kevés reszelt vöröshagymával, sóval, borssal, 1 kiskanál majoránnával. Végül hozzáadunk 1 májkrémet villával
összetörve, meg 2 apró kockára vágott kemény tojást.
Négyfelé osztjuk és mindegyik csirkemell szeletre rakunk a töltelékből.
Rágöngyöljük a húst, grillfűszerrel bedörzsöljük és 3 dkg vajon átsütjük.
Tűzálló tálra egymás mellé fektetjük, ráöntjük a pecsenyelevet és alufóliával lefedve 35-40 percig sütjük. (lehet római tálba is készíteni
és zöldséggel körberakva sütni)
Jó étvágyat!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtárvezető

Impresszum:Kötegyáni Hírmondó III. évfolyam 1 szám. Kötegyán Község Önkormányzatának hivatalos lapja.
Felelős kiadó: Szokai Dániel. Szerkesztő Bizottság elnöke: Susánszki Imre. Szerkesztőbizottság tagjai: Hajdu János, Molnár Imréné,
Szőke János, Gál Lászlóné, Balogh Elek. Technikai munkatárs: Bálint Imre.
A szerkesztőség és kiadó címe: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33. Telefonszám: 06-66/ 278-422.
E-mail cím: kotegyanhirmondo@indamail.hu
NMHH NYTSZ: CE/19961-2/2012.

- 27 -

- 28 -

