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III. évfolyam 2. szám

Megalakult a Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek
Szociális Feladatellátó Társulása
A Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulása Társulási megállapodása 2013. június 28-án került aláírásra az
alapító Önkormányzatok, - Kötegyán és Sarkadkeresztúr községek -, polgármesterei által. A Társulási megállapodást Kötegyán Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2013. (VI.13.) míg Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
90/2013. (VI.27.) számú határozattal hagyták jóvá.
A Társulási Tanács 2013. augusztus 27-én megtartott alakuló ülésén Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó
Társulásának Társulási Tanácsa a Társulási megállapodást jóváhagyta.

A Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsának elnöke Nemes János, Kötegyán Község
polgármestere lett. A Társulási Tanács a 2013. augusztus 27-én megtartott alakuló ülésen alelnöknek Bakucz Pétert, Sarkadkeresztúr
Község polgármesterét választotta meg. Ily módon a Társulási Tanács összetétele az alábbiak szerint alakul:



Nemes János polgármester, elnök



Bakucz Péter polgármester, alelnök



Hajdu János alpolgármester, társulási tanács tag



Megyesi Tibor alpolgármester, társulási tanács tag



Szőke János Gazdasági és pénzügyi bizottság elnöke, társulási tanács tag



Baracsi Marianna Pénzügyi bizottság elnöke, társulási tanács tag .

A Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulása a Társulási Megállapodásában előírtak alapján - a 2011. április
18-án elfogadott Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-a (továbbiakban: Mötv.), a Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft.), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az Államháztartásról
szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) rendelkezéseinek figyelembe vételével - a KötegyánSarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulása a Társulási Tanács szervezetének és működésének, tárgyalási rendjének
részletes szabályait a Szervezeti Működési Szabályzatában határozta meg. A Szervezeti Működési Szabályzatot a Társulási Tanács 2013.
augusztus 27-én megtartott alakuló ülésén jóváhagyta.

A Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulása a működésből eredő feladatainak ellátása céljából KötegyánSarkadkeresztúr Községek Szociális Intézménye (továbbiakban: Intézmény) névvel intézményt működtet.
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Az Intézmény, mint új intézmény alakításának, illetve annak működésének elengedhetetlen feltétele volt a működését rögzítő
alapdokumentumok elkészítése. Ezen dokumentumok, és annak elfogadása, illetve jóváhagyása a fenntartóváltással összefüggő
működési engedélyezési eljáráshoz is szükségesek voltak. Az alábbi alapdokumentumok a korábban elfogadott Társulási megállapodás
és intézményi Alapító okiratra való figyelemmel készültek el:


Szervezeti és Működési Szabályzat



Szakmai Program



Házirend

Az Intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette a fenti dokumentumokat. A Kötegyán-Sarkadkeresztúr
Községek Szociális Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás 11. pontja alapján a Társulási Tanács gyakorolja a költségvetési
szerve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, szabályzatához egyetértés adása, egyéb szabályzatainak és szakmai
programjának jóváhagyása hatáskört.
Nemes János
polgármester

Új lendülettel a közigazgatásban
„Új lendület a közigazgatásban” névvel szemléletformáló kampányt indul. A bürokratikus szürkeség levetkőzésével emberbarát,
hatékony és egyszerű ügyintézés valósul meg, mely nem alárendelt pozícióba kényszeríti az állampolgárokat, hanem az ő
igényeiket alapul véve nyújt szolgáltatást. A kampány célja a közigazgatás új arcának megmutatása, a fiatalok motiválása és a
köz-megelégedettség növelése – tájékoztatott Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
országgyűlési képviselő.

Olyan államot építünk, amely valóban a közjó szolgálatában áll, s nem bürokratikus
lépcsőkoptatással egybekötött türelemjáték, és nem is a magánérdek szolgálatában áll, hanem a
közjót mozdítja elő – mondta a kormánymegbízott. – Szükség van egyfajta szemléletformálásra is,
hiszen a közigazgatás – nem véletlenül – az emberek fejében még mindig szürke, bürokratikus
intézményként él. A közigazgatás nem fékje, hanem motorja az állam működésének. Az életszerű
és egyszerű ügykezelés által a közigazgatást, mint szolgáltatást kívánjuk működtetni. A jó állam
érzékeny az állampolgárok ügyeire. Nem igaz, hogy a fiatalok nem kellően motiváltak. A fiatalok
számára az új közigazgatás karrierlehetőséget és egy biztos, jó csapatot kínál. Ugyanakkor
megbecsüljük a már évek, évtizedek óta a rendszerben dolgozókat, és számukra támogatást,
továbbképzést biztosítunk.

Erdős Norberttől megtudtuk: a hivatalokat akadály mentesítik, a siketek és nagyothallók, valamint a
vakok ügyintézését optimalizálják. 2010. szeptember elseje óta grandiózus szervezeti integráció
zajlott le. Mindez a regionális hivatalok megyésítésével és az önkormányzatok feletti törvényességi
ellenőrzéssel vette kezdetét, s az idén októbertől fokozatosan és folyamatosan nyíló kormányablakrendszerrel zárul majd. A rendszert a már megnyílt kormányablakokon tesztelik, ahol az ügyfelek
98 százalékban pozitív élményekről számolnak be az ügyintézés során.
Erdős Norbert kormánymegbízott
A Békés Megyei Kormányhivatal felettes szerve, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint a kormánymegbízotti
pozíció létrehozásával nagyban egyszerűsödött az egységesített hivatalok koordinációja. Sőt, a kormányhivatalok, kormánymegbízottak
az egységesítésen kívül maradó szakigazgatási szervek koordinálását is végzik. A járási rendszer bevezetésével az ügyintézést közelebb
kívánták vinni az állampolgárokhoz, ide került a jegyzői hatáskörök 40 százaléka is. A jegyzői feladatok ellátására jött létre az ügysegédi
rendszer, hogy ne csupán a járási székhelyeken, de kistelepüléseken is lehetőség nyíljon az ügyintézésre. Az ügysegédek segítik az
ügymenetet, tájékoztatnak és továbbítják az állampolgárok kérelmeit a járási hivatal felé.

Erdős Norbert
kormánymegbízott
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Település fejlődését elősegítő érték teremtő programok
közfoglalkozatás keretében
Akkor, amikor Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete döntött arról, hogy indulni kíván a 2013-as Közmunka
Programban olyan határozott céllal, miszerint minél több kötegyáni embernek tudjon munkát biztosítani.
Örömmel számolhatok be, hogy sikeres pályázatot tudhatunk magunkénak 2013-ban, összesen 105 kötegyáni embert tudunk
foglalkoztatni a mai napon is.
A munkaidő tartalma 10 hónap, napi 8órás munkarendben. A közmunka program 4 fő projekt elemből áll:
1.

projekt: Téli és egyéb érték teremtő közfoglalkoztatás

2.

projekt: Mezőgazdaság

3.

projekt: Belterületi közút hálózat fejlesztése

4.

projekt: Mezőgazdaság, földutak karbantartása

A 4 fő projektelem összköltsége: 120 371 732 Ft. Azaz ennyi pénzt tudtunk a településre hozni.
Amely tartalmazza a különböző beruházásokat (tároló helységek, tyúkól). Továbbá eszközök beszerzése (m. gépek, 2db MTZ traktor,
tárcsa, szárzúzó, JCB, kézi szerszámok, Stihl fűkaszák és Stihl láncfűrészek). A fenti összeg továbbá tartalmazza a bérjellegű
kiadásokat is.

A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az Önkormányzat és a falu vagyona növekedett.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és ezúton is köszönetet mondani Szokai Dániel vezető főtanácsos úrnak, aki a pályázatot írta, és
aki a projekteket koordinálja.
Nem utolsó sorban Sarkad Járás Munkaügyi Központ vezetőjének Domokos Zoltán úrnak és munkatársának, Erdélyi Mónikának, akik
nagyban segítik minden napos munkákat.

2013. Április. 24.-én rendeztünk közfoglalkoztatási kerek
asztalt. A megbeszélésen részt vettek az Önkormányzat
intézményeinek vezetői, munkaügyi központ vezetője és a
közfoglalkoztatott brigádok vezetői.

szervezett keretek között dolgozni. Hiszen a rendszerváltást
követően Magyarországon 1,4 millió munkahely szűnt meg.
Lehetőségük sem volt az elhelyezkedésre, a munka világába
bekapcsolódni. Hacsak szűkebb környezetünkre tekintünk vissza
a teljesség igénye nélkül ilyen volt pl.: sarkadi cukorgyár, gyulai
tejporgyár, harisnya gyár, Béköt, szellőző művek, termelő
szövetkezetek tucatjai, békéscsabai konzervgyár, baromfi
feldolgozó, hűtőház, stb. munkahelyek nagy többsége szűnt meg.

Ahol áttekintettük az eltelt időszakban végzett munkát, a közben
felmerült problémákat és az előttünk álló feladatok
megvalósítását.
Kendőzetlenül, őszintén beszéltünk a „közfoglalkoztatás gyermek betegségeiről”, így például:

Azzal is tisztában vagyunk, hogy a közfoglalkoztatás nem a
végcél. Első lépcső lehet ahhoz, hogy visszavezesse a
közfoglalkoztatottakat a munkaerő piacra, de ehhez
munkahelyekre van szükség. Ez viszont a mindenkori
kormányzat felelőssége.

-a munka intenzitásáról, munkafegyelemről, amelynek részben
emberi és mélyebb társadalmi gyökerei vannak, ide vezethetőek
vissza.
24 éve a rendszerváltás megtörtént és felnőttek úgy nemzedékek,
hogy nem tudják mi az, hogy munka mi az, hogy rendszeres
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2013. Június 7.-én megrendezésre került a Közfoglalkoztatottak fóruma, melyen
részt vett minden közfoglalkoztatott. Részt vettek az irányító szervezetek
vezetői, képviselői, Járási Kormány hivatal, Munkaügyi Központ képviselői.
Ezen, az első alkalommal megrendezésre került munkaértekezleten, nem titkolt
szándékunk az volt, hogy hagyományt teremtünk a kötegyáni közfoglalkoztatás
történetében.
Azzal, hogy számot adunk a vállalt, és elvégzett munkáról, a munka közben
felmerülő gondokról, problémákról. Nem utolsó sorban tájékoztatjuk felettes
szerveinket a közfoglalkoztatás mindenkori és jelenlegi helyzetéről.
Mindkét fórummal azt kívántuk jelezni a felsőbb szervek és a közfoglalkoztatott
dolgozók felé, hogy a képviselő testület, a falu vezetés komolyan veszi a
közfoglalkoztatottak munkáját, számít a munkájukra és nem másodrangú
munkavállalóknak tekinti őket.

Közfoglalkoztatási értekezlet

Hízóné Kiss Magdolna a Sarkadi Járási Kormány Hivatal közfoglalkoztatási koordinátora fogalmazta meg legkifejezőbben a képviselő
testület véleményét, amely így hangzik: „Nagyon örülök annak, hogy Kötegyáni Önkormányzat és annak képviselő testülete nem
szükséges rossznak tekinti a közfoglalkoztatást, hanem olyan foglalkoztatásnak, amely a település fejlődését, gyarapodását segíti elő”.
Ami a jövőt illeti mindent megtesz a képviselő testület annak érdekében, hogy 2014-es évben is közfoglalkoztatás keretében minél több
kötegyáni embernek tudjon munkát, megélhetést biztosítani.
Záró gondolatként a közfoglalkoztatás lényegét, célját Hegyesi János paraszt költő, író gondolataival tudnám megfogalmazni:
„Az emberi élet alapja mégiscsak a munka. A jól végzett munka alapja pedig a tudás, műveltség.”

Szőke János
közfoglalkoztatott,
önkormányzati képviselő

Taven baxtale prhala engedelmo mangav, sa jerton ma, te
phenav tumenge jekh chachi vorba!
Legyetek szerencsések testvéreim engedelmet kérek
mindenkitől, hogy elmondjak egy igaz beszédet.
Nem először írok már kis falunk hírmondójába. Beszéltem a régi családokról, a jelen terveiről.
Ezt a cikket 3 szóra építeném Szosztár, Patyiv, Putyárdo.

I. Szosztár /miért/
Sokan megkérdezik tőlem, vagy hátam a mögött másoktól, miért, mi a hasznom és miért foglalkozok a cigányokkal, miért tartom őket
össze, miért akarom, hogy cigány és magyar közt ne legyen ellentét? Elmondom mindenkinek a jót és a rosszat is, egyszerűen, ahogy én
szoktam. 2010 óta foglalkozok a romák dolgaival és ez sok változást hozott, ahogy azt mindnyájan tudjuk. De én, azóta sem kaptam
pénzjutalmat, se jó állást, sőt, nem hívnak meg, közmunka ebédre, évzáró vacsorára,
romániai kirándulásra. Sem én, sem a családom nem részesültünk semmilyen anyagi
juttatásban az eltelt 3 év alatt, sőt, hogy mi az, amit kaptam? Amikor a falu
legmegbecsültebb óvónője meghatódva átölel, és azt mondja: köszönöm, vagy egy kis
cigány vagy magyar gyerek mosolyogva mondja: „Én még soha nem voltam fürdőben, nem
ettem étteremben, köszönöm. Attila bátya!”. Vagy egy dánfoki nyaralás után, élmények
mesélése közben látszik az öröm, a hála a 18 gyerek arcán. Igen az se hátrány, ha az öreg
pipás Timár azt mondja, hogy: „Gratulálok öcsém ügyes vagy”. Büszke vagyok, mikor
Nemes János polgármester elismeréssel vezeti a falunapos cigány sátorhoz a vendég
polgármestereket, ahol a cigányasszonyok megvendégelik őket roma ételekkel. Ugyanígy
sokat jelent, mikor Berke Karcsi /sirszó bátyám/ odajön mátyisan, szeme tele könnyel és azt
Dánfok
mondja: „Gengszter vagy öcsém, de haljak meg, jó cigány vagy. Kötegyánban még nem volt
ilyen jó cigány”.
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II. Patyiv /tisztelet /
Mi is történt velünk az utolsó cikk óta? Sajnos a kérelmünket, amit beadtunk egyelőre elutasították
szűkös anyagi helyzetre hivatkozva. Sajnos, ezt a helyzetet ismerjük minden nap együtt élünk vele,
megértjük és elfogadjuk, még ha rossz szájízzel is. Ezek ellenére el kell, mondjam, hogy bármilyen
segítséget is kértem a polgármesterünktől hangsúlyoznám, hogy soha-soha nem mondott nemet.
Létrehoztunk egy díjat, amivel olyan embereknek szeretnénk köszönetet mondani, akik generációkon át
segítették a romákat. Idén ez nagyon könnyű döntés volt. Ki más is kaphatta volna, mint a mi Margit óvó
nénink, aki sokunkat nevelt, simogatott, szeretett és bizony olykor sarokba is állított. Még egyszer
köszönjük, óvó néni. Aztán jött a nyár, sok gyerek azt mondta nekem, élete legjobb nyara volt ez, és
valljuk be egy két felnőtt is élvezte. A Gyulai Várfürdőbe készült képeket nézegetve, azt gondoltuk,
ennél többet kis falunkban már nem lehet tenni. 44 gyerek, 6 anyuka útiköltsége, belépője lett kifizetve
és egy ebéddel is meg lettek vendégelve. A Polgármester úrral összedugtuk a fejünk, hogy a nyárra
keressünk egy kis munkát a gyerekeknek, had legyen egy kis pénzük. Ennek eredménye, hogy július 1től augusztus 1-ig diák munka keretében 22 gyereknek 6 órában tudtunk munkát biztosítani és ezek a
Köszönjük óvónéni
gyerekek 48000 forintot kaptak. Becsülettel helytálltak cigány és magyar gyerekek, köztük az én
nagyfiam is. A munka során közelebb kerültek egymáshoz, talán még új barátságok is
kötődtek. Ezután támadt egy újabb ötletünk, részt venni a falunapon, hisz a nevében is benne
van, mi is a faluhoz tartozunk, a mi falunk is szóval a mi napunk is. De a cigány meg a
hasonló emberek ugye csórók. Más országokat, megyéket, városokat, falukat példának véve
megkerestük a helyi vállalkozókat, jobb módú romákat, segítsenek, hogy a szegény ember is
jól érezze magát ezen a jeles napon. Azt kell, mondjam, hogy a faluban megkeresettek 80%a pozitívan állt hozzá, voltak negatív emberek, de hát így kerek a világ. Azután jöttek olyan
emberek is, akiktől nem kértünk segítséget, de segíteni akartak, mert úgy látták, hogy ez egy
jó ügy. Itt is szeretnénk köszönetet mondani minden segítő embernek, aki bármivel, akár a
munkájával vagy bármi mással segített. Eközben összejött egy kis brigád helyi cigány és
Butyisok ( munkások)
magyar gyerekekből, akiknek azt ígértem, hogy ha hallgatnak rám, műsorukkal
felperzselhetik a falunapi színpadot augusztus 18-án. Gyakoroltak, hetente többször, rendületlenül elviselték bunkó stílusomat, hogy
megmutassák a falunak, mire képesek. Augusztus elején 18 gyerek három napot, azaz két éjszakát tölthetett a Békés Dán-foki
üdülőközpontban, teljes ellátással. Nagyrészt a fellépő gyerekek vettek részt, roma és magyar gyerekek egyaránt. Cigány férfiak, és
asszonyok készültek megmutatni jó oldalukat a falunak, hogy a cigány sátorhoz látogató emberek jó véleménnyel legyenek.
III. Putyárdo /büszkeség/
Augusztus 18-án hajnali fél 1-kor kezdtük a disznósütést. Bevallom féltem egy kicsit, hisz a mondás is úgy szól: Ahány cigány annyi
ördög. Rájuk bíztam a sütést: Balog Attila /Geri/, Mohácsi Dezső /Dönci/, Andrási Joci, Kosztin Zsolti / koko/, Sütő Norbi /süti/, Balog
Balázs /Bazsira/. Nem épp az elitgárda. A főzőcsapat vezetője a Lili, akiről tudjuk, hogy jó hangos. Szilvike, mint palacsinta főnök,
Kopasz Robi halászlékészítő. Csillám, Buza Ani, Móni, Gyöngyi, Évi, Ella, Kati, Katika, Ági, Ildikó és sok más asszony segített. Azt
gondoltam: Mi lesz itt istenem? Azután, mint egy nagy család, mindenki tudta a dolgát, jöttek a
falubeliek és más lakosok is, ették, dicsérték az ételünket, és én csak álltam ott és büszke voltam
a kötegyáni romákra egytől egyig. Jókedvet, szeretetet és tiszteletet sugárzott minden egyes
ember. Azt hittem ez a csúcs, ennél jobb nem lehet ez a nap, aztán jöttek a Kötegyáni Pujárók
/vagányok/ a nagyszínpadra és úgy lett, ahogy megígértem nekik, felperzselték a színpadot. Az
első perctől az utolsó másodpercig megmutatták a mi
gyerekeink, hogy mire képesek, és mi büszke szülők
könnyes szemmel tapsoltuk végig műsorukat. Néztük,
ahogy egy falut mozgatnak meg, ejtenek ámulatba, hogy
Az igazi pujárók
ez a Bravik gyerek a Brendt Misi kíséretével vagy Dávid
fia vagy Ginó, Mishel, Gergő erre képes. A Buncsi gyerekei Sanyika, Jancsi, Adrián, és Vali.
Dzseni, Krisz, Berke Tina, Marcsi, Vani, Patrik, Pistike, Szinti, Panni, Petra, vagy Enikő honnan
tud
így táncolni, énekelni. Remélem sok embernek okoztak örömet és kellemes meglepetést a
Büszkeségeink
kötegyáni cigányok.
Végszóként leírnám azokat a fontos szavakat, amiről szólt ez a cikk: szosztár, patyiv, putyárdo.
Najis tumenge del o del pe sastymaste, savorezhenenge!
Köszönöm nektek, adjon az isten égészséget mindnyájatoknak
Köszönet a támogatóknak: Hajdu Erzsike, Hajdu János, Szőke Imre, Nagy István/Kádas/, Nemes János, Ürge Ildikó, Andrási József,
Borbély Józsefné, Kolompár Attila, Sarkadi Dánielné, id. Balogh Sándor és az önkénes segítőknek Sándor Robert, ifj. Balogh Sándor,
Szabó Ildikó, Czinanó Tibor, Kolompár Éva, Csiki Klára, Szőke Szabolcs, Kovács Ernő,Víg Gyöngyi, Miklós Ferencné, Brendt Misi,
Farkas Lilli, Drágos Szilvi, Kovács Sándorné, Businé, Balogh Anett, Molnár Pál, Szőke Zoltán, Tímár József.

Kolompár Attila
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Jótékonysági kerékpártúra OKTÓBER 5.
Május 25.-én az esős időjárás miatt sajnos elmaradt a Kézfogások Kötegyán - Nagyzerind Jótékonysági Kerékpártúra, amelynek
nevezési díjait a Dévai Szent Ferenc Alapítvány nehéz sorsú gyerekeinek ajánljuk fel. Az elmaradt rendezvény október 5.-én kerül
megrendezésre! Felnőtt nevezési díjak: 1000. forint, általános iskolai és középiskolai diákoknak a részvételi díj 500.forint. Akik nem
kívánnak rész venni a túrán, de segíteni kívánják a nehéz sorsú gyerekeket azoknak lehetőségük van szimpátia nevezési díjat fizetni.
Akik befizették az elmaradt május 25.-re tervezett túrára a nevezési díjat, azoknak a nevezése október 5.-én érvényes, tehát azoknak a
személyeknek most nem kell fizetni. A részletek megtalálhatóak Kötegyán Község Önkormányzatának honlapján: www. kotegyan.hu
Akik részt vesznek a túrán azok feltétlenül jelezzék a kotegyan.nagyzerind@indamail.hu e-mail címen!

Susánszki Imre
ötletgazda, szervező

Visszatekintés
Bárhol is vagyunk, bármeddig is jutottunk, néha vissza kell tekintenünk. Azért is, hogy ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk, s jó-e az
irány ahova tartunk?
Most az életem kötegyáni részére szeretnék visszatekinteni.
Emlékszem az első napra az óvodában, mikor Anyunak ott
kellett hagynia. A kedves óvónők, dadusok nehezen tudták
vigasztalni bánatomat. Beszoktam, s a falu végéről hamar már
biciklivel jártam óvodába. Valahogy hasonló emlékeim vannak
az iskolai szeptemberi első napról is. Kisdobosnak jó volt
lenni, meg sállal verekedni télen, amiért beírást kaptunk mi
fiúk. A széldombi főzés, a számháború Kustyánban, a Gyepesparti őrsi foglalkozások, a „Még kér a nép, most adjatok neki!”
a Kultúrban, a német órák, az orosz járási versenyre való
felkészülés, a verseny, majd este a pustoló hóban még elmenni
az író-olvasó találkozóra, a járási kémia versenyre való
készülések reggel 7-től, a kézilabda meccsek, a horgászások.
Ezekből töltekezem mai napig. Aztán minél messzebb
jutottam, annál inkább hiányoztak a gyökerek. Kerestem a
lehetőséget, hogy miben adhatnám én azt vissza, amit itthon
kaptam? Megtaláltam. Az első alkalom egy két hétvégi
foltvarró kör volt. Debrecenből hoztam oktatót. Keresztanyám
szép párnáját még mai is őrzöm. Megtaláltam, abban, hogy
elképzelésem egy baráti körről meghallgatásra talált. No, akkor

csináljuk meg. Mikor Szentpéterszegen jártam, ott olyan
Teleházat láttam, amit úgy gondoltam itthon is meg tudunk
csinálni. Elhívtam az itthoniakat, gyertek, nézzétek meg. A
pályázatot késő estig írtuk. Emlékszem mikor már hidegben
bicikliztem haza. És sikerült. Az elképzelésem, a befektetett
munkám valóra vált! Az USAID támogatta a pályázatot.
Nyertünk. Aztán látva, hogy nyáron alig van gyerek a tereken,
megszerveztem a honfoglalás kori történelmi játszótábort, még
a fiam is tanított rovásírást. Az itthoni tanárok is besegítettek,
majd következő alkalommal folytatták. Örültem, hogy
lehetőséget teremtettem embereknek. Az persze rosszul esett,
hogy a verseny harmadik helyezettje is több elismerést kapott,
mint én az egész tábor szervezéséért. De ezek olyanok, hogy
egy idő után továbblép rajta az ember. Aztán volt még egy
nyári tábor. Origami és rovásírás. Hadd fejlődjön a
kézügyesség! Azt mondják, a falvaknak csengetnek. Igen, ha
nem figyelünk oda egymásra, ha elfelejtjük honnan jöttünk, ha
nem értékeljük a jót, ha elfelejtjük visszaadni azt, amit
kaptunk. Ha nem látjuk a lehetőségeinket, ha elfelejtünk élni.
Apró dolgok. Nem kerülnek pénzbe.
Dr. Komlósi István
Kötegyán

Kötegyánból Elszármazottak III. Találkozója
Ebben az évben is megrendezésre került a Kötegyánból Elszármazottak Találkozója. Az idén már a bűvös hármas számot láthattuk ránk
mosolyogni a díszes molinóról.
Kelemenné Hadi Irmuska és férje, Kelemen László, idővel és fáradtsággal nem törődve
szervezte a minden évben egyre több vendéget hozó rendezvényt.
A két órakor gyülekezővel kezdődő találkozó mostanra igazi kuriózumnak számít a helyiek,
és az elszármazottak körében egyaránt.
Három órakor Nemes János polgármester úr ünnepi köszöntője nyitotta meg a
rendezvénysorozatot. Ezután Szabó Kata csodálatosan elszavalta József Attila Kései sirató
című versét, majd Hajdu Erzsébet a rendezvény konferansziéja a megjelent elszármazottak
névsorát olvasta fel. Idén először kiosztották a legfiatalabb illetve a legidősebb
elszármazottnak járó emlékplakettet.
Kötegyán-rendezvényen megjelent- legfiatalabb elszármazottja
Dr. Nagy Valéria, míg a legidősebb Kardos Sándor lett.

A szervező Kelemen házaspár és a találkozó
háziasszonya Hajdu Erzsébet
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Hajdu Mihály szeretettel köszöntötte az elszármazottakat a
Kötegyániak nevében. Egészen az őseinkig visszanyúló múltról
mesélt a jelenben. Ezután jómagam
dalcsokorral köszöntöttem a megjelenteket,
majd Balláné Laufleure Erzsébet gyönyörű
verseivel és Bujdosó Imre hangulatos
előadásával idézték fel az elszármazottak
emlékeit.

Az Idősek Otthonában gyönyörű, bekeretezett gobelineket és a
falu büszkeségének Szőke Sándor szobrászművészünk és egy
Budapesti elszármazott, Szűcsné Molnár Edit
festményeit, míg a Református Templomban
a helyi értékek kiállítását csodálhatták meg.
A
kiállítás
megtekintését
követően
határozottan jól esett mindenkinek a finom és
friss párizsi szelet, krumplipürével és párolt
káposztával, amit a Napközi Konyha
dolgozói sütöttek-főztek és szervíroztak.

Karkus Tamás Sarkadról tangóharmonikán
játszott, míg a vendégek jóízűen beszélgettek
az asztaloknál. Bravik Krisztián szintén
énekelt, majd a Csirajos Együttes vidám és
színvonalas produkcióját élvezhettük.

A vacsora ideje alatt és után is a
nagyszalontai
Demulass
Együttes
szórakoztatta a megjelenteket. Szépen lassan
mindenki a tánctérre szivárgott és átadta
magát az önfeledt szórakozásnak.

Hajdu Mihály szeretettel köszöntötte az
Ezután egy órás „szünet” következett, ami
elszármazottakat a Kötegyániak nevében.
alatt az elszármazottak, családjaik, barátaik
valamint a jelenleg Kötegyánban élő megjelentek közösen
Ismét felfedezhető volt az arcokon a hazatérés és viszontlátás
indultak felfedezőútra a kiállítások között.
öröme, ami felejthetetlenné tette a napot.
Jövőre mindenkivel, ugyanekkor, ugyanitt!

Dézsi Dóra

III. Kötegyáni Falunap
Alig pihente ki a falu lakossága az előző napi mulatozást, másnap reggel újabb, fergeteges szórakozást ígérő nappal szembesülhettek,
mégpedig a III. Kötegyáni Falunappal.
Reggel 7 órakor már nagy volt a nyüzsgés a Főtéren. A 18 csapat a főzőversenyre, a focicsapatok a nagy hajrára, míg az árusok, a
lángossütő, a fagylaltos és vattacukros az egész napos dömpingre edzette magát.
Kilenc órára a Tűzoltósági és Rendőrségi bemutatókra már a gyermekes családok és egyre több érdeklődő is kilátogatott. Az ünnepélyes
megnyitóig sem unatkoztak a falu apróbbjai és nagyjai, mert arc- és hennafestés, a kicsiket játszóház és ugrálóvár, a nagyobbakat
Mézmustra, Egészségpont és Kiállítások várták.
Délben Nemes János, Kötegyán polgármestere szeretettel köszöntötte a lakosságot és a
vendégeket. A testvértelepülések delegációi is örömüket fejezték ki, amiért ebben az évben is
osztozhattak a szórakozásban a kötegyániakkal.
Ezután minden kedves kilátogatót megvendégelt a falu vezetősége egy, a szokásokhoz híven,
isteni finom a Napközi Konyha dolgozói által főzött már-már hagyománynak számító
babgulyással.
A színpadon fantasztikus előadások követték egymást. Elsőként Király Klaudia libabőröztető
produkcióját láthattuk és hallhattuk. Hajdu Gergő koreografálásával ebben az évben is nagy
sikert aratott az általános iskolások néptánc-bemutatója. A program idén kibővült a Kötegyáni
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat műsorával, amelyet nagy tetszéssel fogadott a közönség.
Szintén új színfoltja volt a falunapnak a Hastáncbemutató. Ez sem okozott csalódást, sőt,
kifejezetten sikeres fellépés volt.

Nemes János köszöntötte a lakosságot és a
vendégeket

A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar a szokásos, többszöri visszatapsolást érdemelte ki színvonalas produkciójával.
Hét órától Nagy Edit és Nagy Csaba szórakoztatta retro muzsikáival a már emelkedett hangulatú jelenlévőket.
Nyolc órától a Kenton fantasztikus hangulattal kezdte meg az estét. A koncert hatalmas sikerrel zárult, a közönség nem akarta leengedni
őket a színpadról.
Kicsit késve ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel és várakozással indult útjára az utcabál. Zenélt a Grund együttes.
Reméljük jövőre is ilyen tartalmas és felejthetetlen falunapunk lesz, mint az idén.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Dézsi Dóra
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Robert Fulghum:
Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes
„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb
érték, az óvodában azonban annál inkább.
Íme, amit tanultam:
Ossz meg mindent másokkal!
Ne csalj a játékban!
Mindent oda tégy vissza, ahonnan elvetted!
Rakj rendet magad után!
Ne vedd el a másét!
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
Evés előtt moss kezet!
Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló.
Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
Délutánonként szundíts egyet!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tudja
pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.
Az aranyhal, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is a műanyag pohárban- mind meghalnak egyszer. Mi is.
És emlékezz az első szóra, amelyet megtanultál- a legfontosabbikra-: NÉZD.
Minden fontos dolog bennünk foglaltatik. A szeretet és az alapvető higiénia. Az ökológia, a politika, az egyenlőség és az értelmes élet.
Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le a bölcs felnőtt szavakra, és alkalmazd családodra, munkádra, egész életedre…..”
A kétkedőknek!
Molnár Imréné
óvodavezető

Nyári események az oviban
2013. június 1.-től- 2013. augusztus 5-ig óvodánk összevont csoporttal működött, mivel elkezdődött a nyári szünet. Igyekeztünk az
óvodai élet e” kényszerű” formáját- általában a gyerekek és a szülők is ragaszkodnak a megszokott csoporthoz- vonzóvá tenni a
gyermekeknek, igazi kis vegyes csoportot alakítva. Átlagban 20-25 gyermek vette igénybe az óvodát, ez júliusra, 10-12 főre csökkent a
nyaralások miatt.
A nyári óvodai életet változatos szabadidős tevékenységekkel szerveztük meg, ahol minden gyermek megtalálta a számára megfelelőt:
homokozás, ábrázoló tevékenység és konstruáló játékokkal való játék, mesekönyvek nézegetése a filagória árnyékában. Alkalomszerű
mozgásos és énekes játékok, mesemondás, kirándulás a környéken, tették még színesebbé a napot.
Megtörtént az udvari játékok festése, felújítása, melyhez Szőke János képviselő úr segített bennünket:az OTP Faktoring Zrt. munkatársai
Horváth Gábor vezetésével anyagiakban, a munkálatokban és játékokkal támogatták óvodánkat. Nagy köszönet ez úton is a szervezőnek
és a munkálatok részt vevőinek egyaránt!
Augusztus 5.-től augusztus 31. óvodánk nem fogadott gyermekeket, ez idő alatt elvégeztük az éves felújítást, gyermek mosdók
meszelését, nagytakarítást, fertőtlenítést, a filagóra renoválását.
Nyári diák munkának is helyet adott az óvodánk a nyár folyamán. A cigány kisebbségi önkormányzat szervezésében három középiskolás
lány dolgozott az oviban: Balogh Bettina, Balogh Ingrid és Busi Tímea. A játékszerek fertőtlenítésében, szekrények rendezésében, kerti
munkálatokban vettek részt júliusban.
Közösségi munkásunk is volt július utolsó hetében: Szakács Andrea, részt vett a gyermekek gondozásában és alkalomszerű játékában:
labdajátékok, bújócskázás, fáramászás, rajzolás, festés, mesélés tették érdekesebbé a mindennapokat.
Molnár Imréné
óvodavezető
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Gyerekszáj
A kis Janikát az egyik unoka nővére meg akarta tanítani, hogy őt ne Marinak szólítsa, hanem
Mariskának. Janika az „r” betűt nem tudta kimondani, így Maiskának szólította.
Haza jött a bátyja és megkérdezte, hogy az újság mai?
Erre Janika azt felelte: „Nem mai, hanem Majiska!”

.....
A Miska fiút elküldte az anyja a boltba, hogy hozzon 10 db biztos tűt!
Kérdezi a boltos: - Mit kérsz kisfiam?
-10 db igaztűt.
A boltos megkérdezi: Nem biztos tűt?
A válasz: - Ha biztos, igaz is!

.....
A kis Miska utazik a keresztszüleivel. A két gyermek egyformán öt évesek.
Jön a kalauz és kérdezi: - Hány éves vagy kislány?
-1955.február 1.
Hát te kisfiam?
-1955. február 30.
Erre a kalauz válasza:- Nincs is februárban 30 nap.
A kisfiú rávágja:- De akkor volt

.....
A kislányt be kell vinni a kórházba, de sajnos benn is kell hagyni. Majd az édesapja hozta haza. Az édesanyja meg volt sértődve, mert
meg akarta szeretgetni. Azt mondta, ha te kicsi leszel én meg nagy leszek, beviszlek a kórházba, ott hagylak, és hozzon haza apád, ha
akar!

.....
A lelkész kisfia mellett ültem az Isten tiszteleten. Sajnos nem látok jól, így nem is énekeltem. Lacika megszólal, és azt kérdezi:
- Olvasni nem tudsz vagy énekelni?

.....
Petikének azt mondja a mamája:- Petikém, már este van, haza kell menni! Petike oda fordul a mamájához és azt mondja:
- A vendéget nem szokták haza küldeni!

.....
Bacsa Jánosné
nyugdíjas könyvtárvezető

Faluinformatikus szolgáltatás
A településen már egy ideje működik az alábbi szolgáltatás, azonban ezzel a közleménnyel a helyi újság szerkesztősége azt szeretné, ha
mindenki tudna róla: Kötegyán lakossága számára teljesen ingyenesen igénybe vehető a helyi Önkormányzat jóvoltából a
faluinformatikus szolgáltatás. Számítógépek díjmentes javítása, karbantartása, tanácsadás ügyében keressék Herpácsi Tibor
faluinformatikust a 06-66-278-422 telefonszámon, munkanapokon hivatali időben.
Susánszki Imre
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Egy lépés a temető biztonságáért
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő - testületének döntése alapján, tekintettel a közelmúltban történt lopásokra a temető
értékeinek védelme céljából biztonság kamerák elhelyezése mellett döntött. A kamerarendszer telepítése folyamatban van.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

Útfelújítás az Arany János utcában
Folyó év szeptember 3-8. közötti időszakban került sor az
Arany
János
utca
útburkolatának
felújítására. A munkálatokba Licska
Balázs, a Békés Megyei Hírlap munkatársa
is becsatlakozott. Az ott tapasztaltakról a
napilap 2013. szeptember 6.-i számának
hasábjain
terjedelmes
tudósításában
számolt be. A felújításra az Önkormányzat
közfoglalkoztatásának
keretében
a
belterületi útfelújítás projekten belül került
sor. A pályázatban megpályázott, megnyert
és megvásárolt alapanyagok kizárólag helyi
munkaerő
alkalmazásával
kerültek

beépítésre. A felújítás során kétféle frakciójú zúzott kő, illetve
mart aszfalt lett felhasználva, mely rétegek
emulzióval lettek csatlakoztatva. A rétegek
közötti kötés erősítése vibrációs úthenger
használatával történt. A tervek szerint az Arany
János utca útburkolatának felújítását további
utcák burkolat felújítása követi. Ez úton
szeretném
megköszönni
a
lakosság
útfelújítással kapcsolatos türelmét, megértését,
valamint segítő együttműködését. Külön
szeretném megköszönni a Bonag Kft., valamint
a Hajdú Kft. segítségét.

Nemes János
polgármester

Közérdekű közlemény
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a buszmegállókban az üveg váróhelyiség oldalai helyett a kihelyezett hirdetőtáblákat
legyenek szívesek hirdetés kifüggesztésére használni.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

Segítség a hátrányos helyzetű diákoknak!
Hátrányos helyzetű középiskolai diákok, főiskolai, egyetemi hallgatók egyszeri egyedi tanulmányi támogatást igényelhetnek az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságától. A támogatás maximum összege: 200.000. Ft, azaz
kettőszázezer forint. A kérvényt minden diáknak önállóan kell benyújtania! Bővebb, és részletes tájékoztatásért forduljanak a
minisztérium szakmai főtanácsadójához Szirmai Istvánhoz! Telefon: 06-1-79- 3086
E-mail: istvan.szirmai@emmi.gov.hu
Susánszki Imre

Hírek az Otthon életéből
„Őszikék” a falunapon
Az Idősek Otthonának lakói közül egynehányan, gondozói közreműködéssel beneveztek a
falunapi főzőversenyre, „Őszikék” néven.
A lakók szorgoskodtak a főzéshez való előkészületekben. Jó hangulatban telt a délelőtt a
szabad levegőn. Helyezést ugyan nem ért el kis csapatunk, de egy emléklappal lett
gazdagabb az otthon faliújsága. Nem a győzelem volt a cél, a részvétel volt a fontos.
A részvétel a fontos
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Egészségpont
Az Idősek Otthona kollektívája 3 fő részvételével testsúly, vércukor és vérnyomásmérést végeztek a
falunapon megjelenők számára. A nap során sokan, egész pontosan 107-en látogatták meg sátrunkat, ki
kíváncsiságból, ki az egészsége érdekében.

Kiállítás az Idősek Otthonában
Vércukurmérés eredményre várva
Az immáron 3. alkalommal megrendezett Elszármazottak Találkozója alkalmából az Idősek Otthonában, elszármazott Molnár Edit
festőművész és Szőke Sándor szobrászművész, aki jelenleg is a falunk lakója, ezeken kívül az otthon lakóinak, a klubosoknak és a falu
lakóinak alkotásai kerültek kiállításra. Az elszármazottak meglátogatták az otthon lakóit is, akik nagy-nagyszeretettel fogadták a rég nem
látott ismerősöket, rokonokat, barátokat.
Bálintné Szőke Katalin

Születésnapi köszöntés péntek 13-án
2013. szeptember 13-án, pénteken, a
hiedelmekkel ellentétben igen szerencsés
eseménynek lehettem szem-és fültanúja.

Nemes János a falu polgármestere pár
szóval köszöntötte Kötegyán szép korú
lakóját,
majd
Orbán
Viktor
Magyarország
miniszterelnökének
üdvözlését olvasta fel. Marika néni
meghatódva vette át az emléklapot és a
gyönyörű virágcsokrot.

Felföldi Mártonné Marika néni a Karvasszeg
utca 7 szám alatt betöltötte 90. életévét.
Ennek alkalmából Nemes János polgármester
úrral és Orosz Jánosné Marika nénivel
tiszteletünket tettük a háznál.

Ezután mindannyian leültünk az
asztalhoz, házi tepertős pogácsát, és
süteményeket majszolva hallgattuk
tovább Marika nénit, aki rendületlenül
mesélt és viccelődött.

Odabent Marika nénit szerető családja körében
találtuk. Marika néni korát meghazudtolóan
cserfes, jó humorú, beszédes, modern
Marika néni 90 éves
gondolkodású idős hölgy. Öröm volt hallgatni
Isten éltesse sokáig erőben és egészségben!
minden szavát a múltjáról, jelenéről, a gyermekeiről, és arról,
hogy milyen boldog, amiért ezen a napon felköszöntöttük.
Dézsi Dóra

Türelem és kitartás
Az utolsó cikkem óta nagyon nagy változások történtek a Kötegyáni Sportkörrel, azonban nem akarom azonnal letámadni a
kedves olvasókat. A cikkem első felében a 2012/2013-as szezon tavaszi fordulóiról lesz szó, míg a második felében a változásokról.
A tavasznyitó forduló rendje-módja szerint elmaradt a heves esőzések miatt, ezeket az összecsapásokat májusban pótoltuk. 2013.
március 30-án, hazai pályán fogadtuk volna Kevermes csapatát, azonban egy éjszaka alatt annyi eső zúdult a pályánkra, hogy
alkalmatlanná tette a játékra.
Mivel a tavaszi szezon első két mérkőzése el lett napolva, így április elején már nagyon sürgőssé vált, hogy lejátsszuk első
mérkőzésünket. Ha nem játszottuk volna le, akkor több héten keresztül heti 2 meccset játszottunk volna. Erre azonban még majd
visszatérek. Nehéz döntés előtt álltunk. Napoljuk el ezt a Kardos-Örménykút elleni mérkőzést is vagy áldozzuk be a pályánkat és
játsszuk le a mérkőzést. A döntés megszületett és a játékot választottuk. Bokáig érő vízben játszottak a fiúk, de sajnos Fortuna nem jött
ki velünk a pályára így 1-2-re kikaptunk.
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A következő nagyon fontos mérkőzésünk a nagy riválisunk, Szarvasi FC II. ellen volt. Természetesen már a mérkőzés előtt elindult a
szuperrangadó beharangozása. Az őszi mérkőzésen, Szarvason 2-1 lett a végeredmény, ahol a játékvezető segítségével nyert a szarvasi
csapat. Egy héttel a mérkőzés előtt már izgalomban voltunk. Nagy jelentősége volt ennek a mérkőzésnek, mivel itt már csal a pontokról
volt szó. Annál sokkal többről! Itt már a becsület volt a legfontosabb. Ennek függvényében készítettem egy beharangozó plakátot, amit a
Facebook-on is megosztottunk. Remek csapatjátékkal, kitartással és összefogással sikerült két vállra fektetni a tavalyi bajnokcsapatot
(eredmény: 4-2).
Elérkezett az elmaradt kevermesi mérkőzésnek a pótlása. Ami ehhez a mérkőzéshez tartozik még, hogy 2012. november 11-én a
Kevermes – Kétsoprony mérkőzés 0 – 1-es eredménynél félbeszakadt, mivel a 65. percben Túró Sándor megrúgta Görgényi András
játékvezetőt. A kevermesi csapat komoly büntetéseket kapott, az egyik ezek közül, hogy a soron következő két hazai bajnoki mérkőzését
30 kilométeren belül nem rendezhette meg. Ahogy a cikk elején írtam a második fordulóban játszottunk volna a kevermesi csapattal, így
egyértelmű volt, hogy nem Kevermesen lesz megrendezve a meccs. Mivel hétköznap volt, várható volt, hogy több játékos sem tud
megjelenni a meccsen. Nehéz erről a mérkőzésről tárgyilagosan írni, mivel heves indulatok jellemezték a játékot. A szarvasi győzelemtől
ittasan vágtunk neki a mérkőzésnek. Erőteljesen kezdtünk, és egymás után alakítottuk ki a veszélyesebbnél-veszélyesebb helyzeteket,
azonban a kevermesi kapuba nem tudtunk betalálni, csak a mérkőzés vége felé. Ez a nap ismét nem a kötegyáni csapatnak kedvezett,
csapatunk kikapott 1-4-re. 4 nappal később, április 28-án ismét idegenben játszottunk a kétsopronyi csapat ellen. Szerintem még senki
nem ocsúdott fel a kevermesi fiaskó után, így már egy kicsit visszafogottabb volt a csapatunk. Mindenki tudta, hogy itt már nem szabad
veszíteni, mert az végzetes lehet. Nehezen, de sikerült 1-1-es eredményt elérni a fiatal és agilis kétsopronyi csapat ellen. Hazai pályán
sikerült Nagybánhegyesnek visszavágni a tavalyi vereségért. Ezután jött a mumuscsapatunk, Csárdaszállás. Csárdaszállással mindig is
izgalmas mérkőzéseket játszottunk. Idegenből ismét nem sikerült elhoznunk a 3 pontot, mivel csak 1-1 lett az eredmény.
A következő mérkőzés egy meglepetés csapat ellen játszottuk. Ez a csapat Kunágota volt. Az őszi szezonban nem sok vizet zavartak a
bajnokságban, azonban a téli szünet jót tett a csapatnak, mivel tudtak új játékosokat és játékos edzőt igazolni. A legjobb és legsikeresebb
igazolásuk talán Multyán Csaba volt, akit a megye II-es Mezőkovácsházától szerezték meg. Az 1985-ös születésű játékos eddig igazából
a két csapat között ingázott (Kunágota és Mezőkovácsháza). Az adatlapja szerint összesen 136 mérkőzésen szerepelt és 156 gólt rúgott.
A 2007/2008-as megye II-es bajnokságban 35 góllal gólkirály lett. 2013 februárjában került Kunágotára, ahol eddig 9 mérkőzésen 18
gólt rúgott. A tavaszi botladozások után a csapatunk végre úgy játszott, ahogy Szarvas ellen is. Hajtottak, futottak az eredményért és
segítették a csapattárs munkáját. Öröm volt nézni, ahogy Nagy Albi teljesen eltüntette Multyánt a pályáról, és mindenki hajtott a
győzelemért. Sajnos a játékvezető ezen a mérkőzésen is erőteljesen belenyúlt a mérkőzésbe, de még így is sikerült itthon tartanunk a 3
pontot.
Az utolsó előtti mérkőzésünk Gerendáson volt megrendezve. A hazaiak nagyon szép játékkal elhúztak 2-0-ra, azonban a csapatunk nagy
nehezen összeszedte magát és sikerült megfordítani a mérkőzést 2-4-re. Ez volt az a mérkőzés, amikor a fiúk bebizonyították, hogy nincs
lehetetlen! Az utolsó mérkőzésünkön Kamut látogatott hozzánk. Ekkor már tudtuk, hogy csapatunk 3 ponttal lemaradva a 2. helyezést
szerezte meg a bajnokságban. A mérkőzést 4-1-re megnyertünk. Majd az MLSZ-től átvehettük a 2. helyért járó ezüstérmet.

A tabellán is nagyon jól látszik, hogy remek teljesítményt nyújtott a csapatunk. Csak 3 ponttal maradtunk le a tavalyi bajnok ellen, azt
azért meg kell említenem, hogy a szarvasi csapat nem egyszer a megye I. osztályú csapatából hozott játékosokat az összecsapásokra. A
második hely mellett, Csíkos Misi 24 góllal Megye III. B. csoportjának gólkirálya lett. Büszkék lehetünk kiscsapatunkra!
Most jöjjön akkor a csapatunk szezonstatisztikája.
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Összesen 22 meccsünk volt, ebből 16 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség. A fenti ábrán lehet látni, hogy az eredményeink hogy oszlanak
meg a hazai és az idegenbeli mérkőzések között.

Legnagyobb hazai győzelmünk a telekgerendási mérkőzés volt, amin 8-0-ra nyertünk. Igenben a kamuti csapat ellen sikerült 0-7-re
győznünk. Szerencsére itthon nem szaladtunk bele nagyobb zakóba, így a legrosszabb eredményünk a kardos elleni 1-2 volt. Sajnos
idegenben sikerült Kevermes ellen elszenvednünk egy 4-1-es vereséget.
Az előző bekezdések az eredményekről és a statisztikákról szóltak, most azonban jöjjön a bajnokság árnyoldala. A Kötegyáni Sportkör a
2012/2013-as szezont botrányok után kezdte meg. Elég visszaemlékezni, hogy Szarvas FC II. elleni mérkőzésünk félbeszakadt és
onnantól kezdve a bajnokságban leírták a kötegyáni csapatot. Azonban nem adtuk fel, leróttuk a büntetéseket, óvintézkedéseket tettünk,
rendbe hoztuk a pályát, amiknek köszönhetően indulhatott a csapatunk a bajnokságban. Sikerült visszaszereznünk az ellenfeleink és a
Békés Megyei Labdarúgó Szövetség tiszteletét és elismerését. Csapatunk remekül rajtolt az őszi szezonban, mindösszesen csak 2
mérkőzést buktunk el, csak a Szarvasi FC II és a Nagybánhegyes tudott minket megszorítani. Azonban a tavaszi szezonban már többször
is hiba csúszott a gépezetbe, így olyan mérkőzéseket vesztettünk el, amiket statisztikailag nekünk kellett volna megnyerni. Ezzel még
nem is lenne semmi probléma, hisz ritka az olyan csapat, akik képesek arra, hogy állandóan 100%-ot nyújtsanak. Azonban nem csak a
pályán, hanem a pályán kívül is hullámzó volt a hangulat.
Sokkolt a hír, amikor nyáron megtudtam, hogy kik igazolnak el tőlünk. Több napon keresztül nem tértem magamhoz, nem tudtam
felfogni, hogy a hőn szeretett csapatunkból ennyi játékos más csapathoz igazol, egy olyan idény után, aminek a végén ott lógott
mindenki nyakában az ezüstérem. Telt-múlt az idő, és egyre több pozitív hír jutott el hozzám is. Szerencsére sikerült új játékosokkal
pótolni a keretet, így megint ott a remény, hogy sikeresek legyünk majd a bajnokságban. Az egyik sértő hír, ami megütötte a fülemet,
hogy a csapat magja ment el, így itt már nem lesz csapat. Tény, hogy olyan emberek hagytak itt minket, akik nagyban hozzájárultak az
elért eredményekhez, de badarság lenne ebből arra következtetni, hogy megállt az élet és nem lesz csapat. Nem lehet kiemelni egy
embert sem, hogy ő a legjobb játékos és nélküle már nem lesz csapat és nem fogunk eredményeket elérni. Nem egy ember érte el az
ezüstérmet, hanem a csapatunk, akik egy emberként küzdöttek!

Távozott

Érkezett

Patka János (Sarkadkeresztúri SE)

Balogh Péter (Méhkeréki SE U19)

Hajdú Attila (Sarkadkeresztúri SE)

Szokai Dániel (Méhkeréki SE U19)

Drágos Mihály (Sarkadi KLE)

Balogh Gergő (Sarkadi UFC)
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Iszáka István (Sarkadi KLE)

Danó Norbert (Ebes KKSE)

Molnár Gábor (Sarkadi KLE)

Botos Géza (új igazolás)

Szabó Zsolt (Sarkadi KLE)

Porcellán Attila (új igazolás)

Bálint László (abbahagyta)

Csíkos Róbert (új igazolás)

Kovács Zoltán (abbahagyta)

Kotlacsik Gábor (új igazolás)

-

Baracsi Mihály (új igazolás)

Fiatal és agilis játékosok kerültek be a csapatunkba, akik átvehetik a tapasztaltabb játékosaink tudását. Nézzük meg, hogy kik mentek el
és kik érkeztek?
Biztos, hogy nehéz időszak előtt áll a csapatunk, mert komoly ellenfelek lesznek megint, de bízok benne, hogy az idő majd mindent
megold, és sikeresen veszik majd akadályokat. Azonban nem csak a kis csapatunknak lesz komoly feladata, hanem a szurkolóknak is.
Mivel mi adtuk/adjuk a csapatnak az erőt és a kitartást. Ők értünk, Kötegyánért mennek majd ki minden hétvégén a pályára. Értünk
fognak küzdeni, ezért nekünk kell majd erőt önteni beléjük egy-egy sikertelen meccs után. Türelem és kitartás. Talán ez a két szó
jellemezheti a legjobban az előttünk álló időszakot. Ennek a csapatnak most össze kell érnie ahhoz, hogy komolyabb sikereket érjünk
el. Nagyon jól ismerem a játékosainkat és tudom, hogy nem fogják könnyedén feladni a harcot! Ezért cserébe nekünk, szurkolóknak is ki
kell állnia a csapatért, a játékosokért, a vezetőségért! Óvjuk és védjük a kis csapatunkat. Én biztos, hogy ott leszek a csapat mellett!
Remélem ti is!
Szerencsére történtek jó dolgok is a nyáron. Várasfenes csapatát fogadtuk hazai pályán egy barátságos mérkőzés keretében.
Várasfenesről annyit kell tudni, hogy egy kis falu Romániában, Bihar megyében és nagyon erős csapatuk van. A vendégcsapat egy
gyönyörű szombat reggel érkezett hozzánk. A művelődési házban elfogyasztottuk a közös reggelit, majd falunézésre invitáltuk őket.
Délután 1 órakor a kötegyáni nagypályán összecsapott a két csapat. Kiscsapatunk még megszeppenve játszott, hiszen ez volt az első
mérkőzése és a vendégcsapat nagyon erős és rutinos játékosokkal rendelkezett. Tapasztalatszerzésre és kapcsolatépítésre tökéletes
alkalom volt ez a mérkőzés.

A Megye III. B. 2013/2014-es mezőnye az alábbi csapatokkal indult el 2013. augusztus 24-én.

Megye III. B csoport: Csárdaszállás, Gerendás, Kamut, Kardos-Örménykút, Kevermes, Kétsoprony, Kötegyán, Pusztaföldvár, Szarvas
II, Szarvasi LSZK, Telekgerendás
Mi hazai pályán fogadtuk a Szarvasi LSZK csapatát. Mindenki nagy érdeklődéssel várta, hogy vajon milyen eredményt tud elérni új
csapatunk a már összeszokott vendégek ellen. Szerintem minden várakozást felülmúlt a mérkőzés, ugyanis 3-1 győztünk, így sikeresen
vettük az első akadályt. A góljainkat Borsi Peti (2 gól) és Balázs Benjamin (1 gól) lőtte.

A Magyar Kupában, a már megszokott tendenciát követve, mindig egy erősebb csapatot kapunk. Idén a Sarkadi Kinizsire esett a
választás, akik jelenleg a megye II-ben rúgják a bőrt.

Igaz, hogy csapatunk vereséget szenvedett a sokkal jobb erőkből álló Sarkadi Kinizsitől, azonban nincs okunk szégyenkezni, mivel
nekünk nem a Magyar Kupában kell majd megmutatni a tudásunkat, hanem a bajnokságban. 2 gólt sikerült berúgnunk és több
veszélyesebb helyzetet is sikerült kidolgoznunk.

Egy idézettel szeretném zárni a cikkemet, amit új csapatunknak küldenék!

"Minden nap elhozza az új kezdet csodáját. Számos előttünk álló pillanatot szokványos napnak látunk csupán, de mindannyiunknak

megadatott a lehetőség, hogy különlegessé tegyük őket." (Douglas Pagels)
Hadi Imre
vezérszurkoló

- 14 -

Recept klub
Zöldbabpörkölt
Hozzávalók 4 személyre:


1 kg zöldbab /zöldhüvelyű/



2 fej vöröshagyma



2 gerezd fokhagyma,



2 paradicsom



2 zöldpaprika



4 ek. olaj



1 tk fűszerpaprika



só, bors

A galuskához: 10 dkg liszt, 2 tojás, 4 ek. olaj.
Zöldbabot 2-3 cm-es darabokra vágjuk. A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk. A paradicsom héját lehúzzuk, húsát
felszeleteljük. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, karikára vágjuk. Az olajon üvegesre pirítjuk a hagymát, megszórjuk a
fűszerpaprikával, és kevés vízzel felöntjük. Hozzáadjuk a zöldbabot, a fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, összekeverjük, lefedjük, és lassú
tűzön 20 percig pároljuk. Ezután belekeverjük a paradicsomot, a zöldpaprikát, és még 10 perc alatt készre pároljuk. A galuskához simára
keverjük a lisztet a tojással, ½ dl vízzel és 2 ek. olajjal. Sóval ízesítjük. Forrásban lévő vízzel kifőzzük, olajjal elkeverjük./ A galuskát
lehet közvetlenül a pörköltbe főzni, aki úgy szereti, mindkét változat finom./

Sajtos csirkemell
Hozzávalók:
 1 csomag bacon szalonna
 1 közepes csirkemell
 20 dkg reszelt trappista sajt
 3 tojás
 3 ek. liszt
 3 ek tejföl
 só, bors, vegeta, petrezselyem zöldje.
Az őzgerincformát a szalonnaszeletekkel kibéleljük úgy, hogy lelógjon a peremén. A tojást, a lisztet, a tejfölt, a reszelt sajt felét
összekeverjük. A csirkemellet kis kockára vágjuk. Sóval, borssal, vegetával, petrezselyem zölddel ízesítjük. Összekeverjük sajtos
masszával és bele ötjük a formába. A tetejét a maradék sajttal meghintjük. A szalonnaszeleteket ráhajtjuk. Alufóliába csomagoljuk.
45 percig sütjük. Fél óra után levesszük a fóliát és pirosra sütjük. Tálra borítjuk, szeleteljük. Melegen, hidegen egyaránt finom.
Majonézes krumpli saláta, vagy petrezselymes krumpli illik hozzá.

Jó étvágyat!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtárvezető

Impresszum:Kötegyáni Hírmondó III. évfolyam 2. 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.
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20 Mbps INTERNET
VÁLTSON A LEGGYORSABBRA!
KÁBELTÉVÉ, INTERNET, TELEFON KÜLÖN-KÜLÖN IS!
Tudta, hogy a kábeltévén kívül minden más tv-szolgáltató áramot fogyasztó beltéri eszközöket helyez ki Önhöz?
10 ok, amiért velünk jól jár:

1.



Nincs szükség beltéri egységekre, amik darabonként 600-1000 forintnyi áramot is fogyaszthatnak havonta



A házban lévő minden tv-készülékre ráköthető, a havi díj nem változik



Nincsenek rejtett költségek, apró betűs feltételek



Nincs hűségnyilatkozat, kötbér



Bármikor lemondható, változtatható



A képújságban ingyen hirdethet



Gyors és ingyenes a hibaelhárítás



Egyszerű a kezelése



Borús, esős időben is működik



Vonalas telefont is szolgáltatunk
CSOMAG: 1.200 Ft/hó
Helyi képújság, M1, TV2, RTL Klub, M2, Duna, Duna World, Román 1, Hír TV, ATV

2.

CSOMAG (Az 1. csomagot is tartalmazza): 1.600 Ft/hó
PAX, DIGI Sport 1, Viasat Explorer, Minimax/Animax, VIASAT3, STORY4, MusicMix, Film+, Nóta, Filmmánia, PRO4,
Story5, Cool, Paprika, Román 2

3.

CSOMAG (Az 1- 2. csomagot is tartalmazza): 3.300 Ft/hó
TVR Kolozsvár, Speranta, Etno, DIGI Life, Life Network, History, National Geographic, Eurosport, Disney Channel, CBS
Reality, Universal Channel, Travel Channel, Cartoon Network/TCM, BBC Entertainment, Eurosport 2, FEM3, Duck tv, AXN, H!T
Music, Boomerang, DIGI Sport 2, Nat Geo Wild, Viasat History, PecaVadász, DIGI World, Spektrum, Viasat6, Music Channel,
PRIZMA, Echo

4.

CSOMAG (Az 1-2-3. csomagot is tartalmazza): 3.800 Ft/hó
SPORT 1, SPORT 2, SUPER TV2

SZABADULJON MEG A BELTÉRI EGYSÉGEK ÁRAMKÖLTSÉGÉTŐL!
Megrendelés: info@jel-kep.hu . 66/427-353, 70/380-1269

Tisztelt lakosság
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden lapszámban és a kotegyan.hu weboldalon is lehetőség van ingyenes hirdetés feladására, melyeket a
szerkesztőség címére illetve e-mail címére küldhetnek el.
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