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Karácsony felé közeledve…
Karácsony felé közeledve az ember hajlamos egy kicsit másképp látni a mindennapok dolgait. Másképp, mert az embert ilyenkor elönti
valami furcsa, szinte megmagyarázhatatlan érzés, melynek eredője mindenképp az ünnephez való kötődés és közeledés.

A Karácsony egyben azt is jelenti, hogy az év vége felé járunk és, hogy akarva-akaratlan számot vetünk az elmúló félben lévő évvel,
melyet lassacskán magunk mögött hagyunk. Óhatatlanul arra gondolunk, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk meg az esztendőben,
melyek azok a momentumok, melyekre talán életünk végéig emlékezni fogunk és melyek azok, amelyeket legszívesebben meg nem
történtté tennénk. A magát szerencsésebbnek mondható embernek az elsőből több jut. Az igazán szerencsés ember azonban az, aki adott esetben - a negatívumokból is okul és ezt a tapasztalatot a maga javára fordítván erősíteni tudja önmagát.

A 2013-as esztendő Kötegyán Község Önkormányzata számára mozgalmasan telt, tele volt kihívásokkal. Néhány momentumot az
esztendőből kiragadva a teljesség igénye nélkül:
A jogszabályi kötelmeknek megfelelően január 1-től Sarkadkeresztúr településsel Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre Kötegyán.
A tavaszi, nagy mennyiségű csapadék miatt belvíz elleni védekezéssel kellett az esztendő elejét kezdeni.
Megpályáztuk és megnyertük március 1-től december 31-ig 107 fő foglalkoztatását a Start munkaprogram keretein belül. A
munkalehetőség biztosításán túl - a településünket fejlesztve - a munkavégzéshez szükséges eszközök, illetve anyagok beszerzésére is
lehetőség nyílt - gyarapítva ezzel az Önkormányzat vagyonát.
Ebben az évben - immár harmadik ízben - ismét nagy sikerrel került megrendezésre az Elszármazottak Találkozója, illetve a Kötegyáni
Falunap rendezvénysorozat.
A szociális feladatellátás többletfinanszírozásának kihasználása érdekében szeptember 1. nappal Kötegyán Sarkadkeresztúr településsel
megalakította a Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulását.
A végéhez közeledik a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért…” című projekt kivitelezése is. E pályázat megvalósításán keresztül a
belvízelvezető árkok, csatornák, átereszek újultak meg a Vasút, Köztársaság, Bartók, Táncsics és Keskeny utcákban, élhetőbbé téve
ezzel falunkat.
E történéseken keresztül is jól látható, hogy településünkön folyamatosan „zajlik az élet”. Minden kínálkozó lehetőséget megpróbálunk
kihasználni arra, hogy a községünket fejlesztve minél jobb körülményeket teremtsünk a magunk, azaz a kötegyániak számára.
Karácsony felé közeledve minden kötegyáni lakosnak jó egészséget, valamint
Békés, Boldog Ünnepeket kívánok

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

Nemes János
polgármester
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Nekünk ma is Bihar!
Kötegyán község 1951 óta Békés megyei település, előzőleg évszázadokon át bihari község volt a dél bihari síkságon. A FeketeKörösből kiváló vízfolyás, a Gyepes mellett fekszik. Tiszta időben csodálni lehet a közelinek látszó bihari hegyeket. Megyeszékhelye
Nagyvárad volt, közigazgatásilag a Cséfa-Nagyszalontai járáshoz tartozott. Ez a kis, Békés megyéhez csatolt település nekünk ma is
Bihar.
Különös büszkeséggel tölt el bennünket Dr. Szilágyi Lajos Bihar-vármegye egykori főispánjának írása, melyben munkássága idején
jellemezte a Bihari népet. Írását azzal a reménnyel adjuk közre, hogy az abban foglaltakkal azonosulni napjainkban megszívlelendő és
ezt az olvasók épp úgy fogják érezni, mint ahogy mi, a szerzők.
A bihari nép

Írta: Dr. Szilágyi Lajos

Nem azért, mert Biharban születtem, nem azért, mert jó ideig itt nevelkedtem, nem azért, mert hozzátartozóim nagy része ma is itt lakik,
vagy, mert őseimnek legnagyobb része bihari földben pihen, hanem az évtizedes hosszú tapasztalataim alapján állítom azt, hogy mind az
a jó, ami a magyar népnek jellegzetes tulajdonsága, az a bihari népben fokozottabb mértékben megvan, a bihari népnek szerte az
országban nincsen párja.
A bihari nép egyszerű fiai, jóformán kevés kivétellel,
valamennyien eszesek, okosak, szorgalmasak, becsületesek;
bámulatosan józan az ítélőképességük, higgadtak, mindent
alaposan megfontolnak, a huncutságon könnyen átlátnak.
Természetük alapjában véve kissé gyanakvó, de ez nem is
csoda, mert sok emberben és sok kérdésben csalatkoztak, üres
ígérgetéseknek tehát most már fel nem ülnek, magukat a
demagógoknak prédául oda nem adják.
A bihari nép csak őszinte szót, a bátor kiállást, a rövid
tőmondatokat,
a
határozott
kijelentéseket
kedveli.
Méltóságteljes és ünnepélyes és majdnem szertartásos a
magatartásuk, ha a közélet színterén mozognak, éppen azért
minden
vezetőtől,
irányítótól,
szónoktól
bizonyos
méltóságteljes magatartást várnak.
A bihari népet csak közvetlen érintkezéssel, szeretetteljes
bánásmóddal lehet megközelíteni. Amennyire sérti és bántja
őket az, ha nem hallgatják meg, ha tovább küldik őket, ha
panaszukkal nem törődnek, éppen olyan hálásak, sőt példásan
hálásak azok iránt, akiknél a jó akaratot látják, akiknél azt
észlelik, hogy törődnek a nép bajával.
A bihari nép tisztelettudó, azt, aki imponál neki ma is
megsüvegeli. Szívesen engedi magát vezettetni a nála

tanultabbak által, de soha meg nem bocsátja, ha valaki
félrevezeti, csúffá teszi.
A bihari nép születésénél és neveltetésénél fogva független
pártállású szeret lenni, a kormánypártiságot csak átmenetileg és
ideiglenesen, és csak ha annak szükségességéről az ő kedveltjei
győzik meg, csak akkor vállalja. Egyébként a szabadság és
függetlenség bajnoka akar lenni minden bihari magyar, akivel
szemben erőszakot alkalmazni a legnagyobb balgaság és a
kormányzati bölcsességnek teljes hiányára vallott mindenkor.
A bihari magyar ösztönös rajongója a magyar földnek,
amelynek ha akármilyen kis darabkája, akár örökség, akár
megszerzés útján a birtokába jutott, vére árán is megvédi és
oltalmazza.
A bihari nép minden véráldozatra és anyagi áldozatra kész a
nemzetért és a hazájáért, de ha az áldozat megkövetelésénél
részrehajlást vagy igazságtalanságot lát, akkor ökölbe szorított
kézzel jajdul fel.
A bihari nép a pompás katona, a világtörténelem legszebb
lapjaira méltók a fegyvertényei. A hadkötelezettséget pedig
annyira természetesnek tartja, és annyira szívesen tesz annak
eleget, hogy e tekintetben mindenki számára csak követendő
példa lehet.

Én ezt a bihari népet a 17 évi képviselősködésem alatt csak tisztelni és becsülni tanultam meg, ott pedig ahol hibát láttam kiütközni, ott
nem volt nehéz ráismerni az okokra, mert Biharban mindennek az okozója az egyszerű néppel jó ideig csak keveset törődő, de Istennek
hála, most már helyesebben viselkedő falusi és megyei intelligencia volt.
Balogh Elek
tanár

id. Nemes János
hidrotechnológus
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Forrásanyag:
Kiadta Gyulai Levéltár
Bihar-vármegye

Testvértelepülésünk Nagyzerind
Kötegyán - Nagyzerind Jótékonysági Kerékpártúra
A szegény gyermekekért, a műutakért karikáztak
Az idei jótékonysági kerékpártúrán mintegy 40-50 személy vett részt
Susánszki Imre civil kezdeményező 2011-ben szervezte meg első
alkalommal a Kézfogások Kötegyán - Nagyzerind Jótékonysági
Kerékpártúrát. 2012-ben a romániai választási kampány miatt nem
szervezett hasonló túrát. Idén május 25-ére tervezték, de az esős
időjárás miatt elmaradt.
Amint be is harangoztuk, október 5-én, szombaton több mint százan
nevezhettek be, közülük a legelszántabb 40-50 fő indult el
ténylegesen, diákok és felnőttek vegyesen. A felnőttek esetében a
nevezési díj 1000, míg a diákok nevezési díja 500 forint volt. Sok
benevezett azért maradt távol, mert a napokban is esőzések voltak, a
reggeli induláskor pedig nagyon hideg volt. Később felmelegedett az
idő, ezért út közben lekerültek az emberekről a kabátok. Nagyon jó, Az idei jótékonysági kerékpártúrán mintegy 40-50 személy vett részt
családias hangulatban zajlott a túra. Kötegyánból indultak, Sarkadon
keresztül haladtak. Tekintettel arra, hogy Románia nem tagja a shengeni övezetnek, a határátlépéshez ideiglenes határnyitási engedélyt
kellett kérniük. Út közben bementek Antra, ahol a helybeli vendéglős, Kenéz Katalin üdítővel, süteménnyel vendégelte meg a túrázókat.
Antra kerékpárral eléjük mentek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Nagyzerindi Napközi Otthonának a gyerekei. A Fekete-Körös
nagyzerindi hídjánál, Simándi Sándor polgármester fogadta az érkezőket.
A túrát végigtekerte Nemes János, Kötegyán polgármestere és Mórocz Tibor, Sarkad Város alpolgármestere is. Beérve Nagyzerindre, a
művelődési házban nagyon finom fánkkal és teával vendégelték meg a kerékpártúra résztvevőit. Itt hivatalosan bejelentették, hogy a
magyar bankszámlán összegyűlt több mint 90 ezer forintot a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Nagyzerindi Napközi Otthona kapja. A
nagyon nehéz terepviszonyok közepette minden induló keményen helytállt, elfáradva, de pozitív élményekkel tértek haza. A
kerékpártúrával igyekeztek felhívni a figyelmet a nehéz sorsú gyerekek helyzetére, továbbá a Sarkad-Ant közötti, illetve a KötegyánKeményfok közötti, kerékpárúttal ellátott közút megépítésének a fontosságára - tudtuk meg a túrát végigkarikázó Susánszki Imre civil
kezdeményező-szervezőtől.
Forrás: Nyugati Jelen

Bemutatkozik a Nagyzerindi Napközi Otthon
„Olyan sok előítélet van a ma emberében, pedig Isten hiszem, hogy mindnyájunkat ugyanabból az anyagból
teremtett. Magunkon hordozzuk Teremtőnk kéznyomát! Testvérek vagyunk, ugyanannak a Mennyei Atyának
gyermekei, szeretnünk kell egymást! A befogadó jóság minden embert jobbá tesz, de azt is hiszem, hogy az elutasító
közömbösség, gyűlölet mindenkit szegényebbé, rosszabbá tesz.” –Böjte Csaba2005 őszén indult Nagyzerinden és Feketegyarmaton a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által támogatott délutáni foglalkozás, amelyen a
kezdetek-kezdetén a pedagógusok feladata az volt, hogy segítséget nyújtsanak a házi feladat elkészítésében. Az évek folyamán ez a
feladat kinőtte magát, és sokkal több rétegű lett. Jelenlegi felállásunkban 2012-től működünk, amikor is befejeződtek Nagyzerinden az
óvoda felújítási munkálatai, az iskola és az önkormányzat beleegyezésével helyet kaptunk az óvodákban. A feketegyarmati óvodában
Tyukodi Piroska irányításával kezdődhetett meg a délutáni napközi, míg a zerindi óvodában Kiss Csilla kezdte az új tanévet. Mindkét
napköziben jelenleg 18-18 diák jár,3-13 év közöttiek, akik három kategóriából kerülnek ki. Az első csoportba tartozó gyermekek azért
járnak hozzánk, mert nagycsaládosak, hátrányos helyzetűek, valóban rá vannak szorulva a délutáni uzsonnára, a melegre, a
foglalkoztatásra. A második csoport azokból a gyermekekből kerül ki, akiket nagyszülők nevelnek, mert a szülők vagy nem törődnek a
gyerekkel, vagy külföldön próbálnak szerencsét. A harmadik kategória azoké a gyermekeké, akiknek minkét szülője dolgozik, és nincs,
ki várja otthon iskola után, ezért a házi feladat elkészítésében sem tudnak a szülők segíteni. Egy biztos, akármiért is vannak nálunk a
gyermekek, így, vagy úgy rá vannak szorulva a segítségre.

-4-

A szépen felújított új helyen uzsonna és tanulás után bevezettük a csendes pihenőt, amikor
mindenkinek lehetősége van a délutáni alvásra, ami a kisebbek szempontjából tartottunk
elsősorban fontosnak. Közben a nagyobbak mesét olvasnak, így gyakorolva a hangos
olvasást. Megtanultunk közösen imádkozni, énekelni.
Hasznos tevékenységekre is buzdítjuk a gyermekeket, Zerinden minden hónapban
felkerekedünk és megtisztítjuk az eldobált szeméttől a játszótér, az iskola és óvoda
környékét. A napközisek háromnegyede folyamatosan részt vesz néptánc oktatáson is. Két
tanulónk pedig megyei és országos szép eredményekkel szerepel a dzsúdó mérkőzéseken.
Évközben műsorral készülünk a Mikulás
ünnepségre, és az évzáróra. A május elsejét a
két napközi közösen ünnepli bicikli túrával
egybekötött szalonna sütéses-játszós délutánon.
Nyáron kicsit messzebbre merészkedünk a
kirándulásainkkal. Az aktívabb napköziseink
elől járnak mindenféle tevékenységben, legyen
szó tökfaragó versenyről, farsangról, fociról.
Ahogy a kezdő idézetben is megfogalmazta
Csaba testvér, mindnyájunkat ugyanabból az
anyagból
teremtettek.
Lehet
valakinek
könnyebb a sorsa, valakinek nehezebb. Lehet, valaki mindenben szívesen részt vesz, van aki
mindenre szájhúzással felel. Attól még ugyanolyan emberek vagyunk, roma és nem roma,
hátrányos helyzetűek vagy jómódúak. Nekünk az a feladatunk, hogy ebben a kis csapatban
senki ne érezze magát megkülönböztetve, bármi miatt is. Itt mindenki napközis, és napközis és napközis között különbség nincs. Ahogy
majd nem lesz Isten országában sem.
Kiss Csilla
nagyzerindi nevelő

A nagyzerindi Tabajdi Károly Általános Iskola
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit
csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi A.)
A zerindi iskola az 1970-es években költözött mai helyére, új, emeletes épületbe, ahol régebben X osztály működhetett. 2007-2008- ban
megtörtént az iskola teljes felújítása, majd 2003-ban az akkori iskolaigazgató Fazekas József kezdeményezésére, a Nagyzerindi
Általános Iskola felvette a falu jeles szülötte, Arad vármegye és Arad szabad királyi város egykori főispánja, Tabajdi Károly nevét.
Iskolánk tanulólétszáma mára megközelíti a 170 főt, ebből 48 óvodás, 65 elemi iskolás és 54 felső tagozatos iskolás. Sajnos folytatódik
az előző évek tendenciája, évente csökken az óvodába és iskolába járók száma, szinte folyamatossá vált a gyermeklétszám csökkenése.
A csökkenő gyermeklétszám következménye az is, hogy ebben a tanévben a feketegyarmati iskolában már csak egy összevont osztály
indulhatott (I-IV) 12 gyermekkel.
A társadalmi változások és nehéz szociális körülmények fokozzák a mindennapok bizonytalanságát és újabbnál-újabb kihívások elé
állítanak. Egy valami azonban nem változik, a bennünk munkálkodó pedagógus fő célja: emberségre nevelni és tudást adni a
felcseperedő nemzedéknek. Szentgyörgyi Albert máig helytálló üzenetet tartalmazó néhány sora arra kötelez ma is, hogy oktató-nevelő
munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk arra, hogy gyermekeinkből, múltját és hazáját szerető, embertársait tisztelő, az életben
önállóan boldogulni tudó kiegyensúlyozott, vállalkozó szellemű felnőtteket formáljunk, akik nyitottak egymás problémái iránt, segítik
egymást, gondolkodnak, jövőt terveznek, célokat tűznek ki és lelkesen követik azt.
Oktatási rendszerünkben bár születtek törekvések arra vonatkozóan, hogy háttérbe szorítsuk az ismeretközlés elsődleges fontosságát, de
ez kevés ahhoz, hogy a valódi problémákra fókuszálhassunk. A gyermek az iskolában megtanulja, hogyan oldjon meg egy logikai
feladatot, de nem tudja, hogyan járjon el, amikor hibázik, vagy kudarc élménye van, vagy hogyan oldja meg a konfliktushelyzeteit. Az
iskolában arra tanítjuk őket, hogy mindent hibátlanul oldjanak meg, holott az élet tele van ellentmondásokkal. A kudarcokból azonban
lehet épülni is felhasználhatnánk bölcsességünk építésére, türelmünk fejlesztésére.
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Hogyan fejlesszük a türelmet? Megpróbáltatások által. Amikor fel sem tűnik senkinek, hogy becsületesen végzed a munkádat, amikor
semmi jutalmat nem kapsz azért, hogy keményen dolgozol, amikor kedvességedért még egy köszönömöt sem adnak, amikor segítő kezet
nyújtasz és nem veszik figyelembe, amikor szeretetet nyújtasz és visszautasítják szeretetedet, na ekkor ragyog a türelem teljes
szépségében.
Karácsony közeledtével kívánom mindenkinek, hogy ragyogja be otthonát a szeretet, a béke és az egymás iránti türelem!

Jókívánság
Békét, csendet, mely elűz vihart,
szent erőt, mely próbaközt kitart,
érző szívet, mely enyhít nyomort,
s mély alázattal porig hajolt,
örömöt, mely nap sugara ként
tud gondfelhők között is szórni fényt,
bátorságot, mely meg nem remeg,
s kész odaadni kincset, életet,
szívet, mely a bűnöst szereti,
gyengeségét, vétkét elfedi,
és hitet, mely mint a sas madár,
fölfelé tart, és az égbe száll,
melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”…
Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Tabajdi Károly emléktáblája a zerindi iskola falán

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
és hálaének lesz az életed!
(Ismeretlen szerző verse)
A zerindi Tabajdi Károly Általános Iskola
Szilágyi Ildikó
a Tabajdi Károly Általános Iskola Igazgatója

A nagyzerindi református egyház története
A mai református templom az Árpádkori egyház romjain épült, ott ahol a kápolna állt. A falu a XII. században, III. István
korában van először megemlítve.1060-ban a Szentjobb-i apátsághoz tartozott. 1332-1337-ig plébánia volt, majd 1567 körül a falu
reformátussá lett, és a templom is a birtokukba került. A templom építéséhez felhasználták a békés-őssi templom romjait. A török dúlás
idején a falu elpusztult, de a templom épen maradt, mivel kőből volt.1690-ben önálló egyház lett. Eleinte a Feketegyarmati hívekkel
együtt tartották fent az egyházat, és egy közös lelkészük volt. A török veszedelem elől a lakosság elmenekült. Az egyház 1712-ben
alakult újra, a lakosok visszatérése után. 1716. február 4-én visszaváltották azt a harangot, amelyet Csete István, Csete Balázs és Gyulai
Ferenc Szalontára való menekvés idején magukkal vittek. Akkor váltak külön Feketegyarmattól és külön anyaegyház lettek, és 1736-tól
külön anyakönyvet is vezettek. Ezeket az anyakönyveket az aradi vármegye levéltárában őrzik.1776-ban a templom a falu nagy részével
együtt leégett. 1786-ban újra épült. Azóta több javításon ment keresztül. 1875.október 17-én a templom tetejének a javítása is
befejeződött. 1893-ban a zsindely helyére cserép került. 1924-ben a templom nagyobb renováláson ment keresztül. 1951-ben a háború
okozta rombolások kijavíttattak a hívek áldozatából. A templom román stílusban épült. A templomi orgona 1887-ben épült 1200
forintért, Docsekát József debreceni orgonakészítő által. Három harangja van. A kis harang Dávid Sándor ajándéka, illetőleg adománya.
A harangokon díszítések és feliratok vannak. A toronyóra 1867-ben készült Szentendrei Károly mester által. A lelkipásztorok nevei
kb.1826 óta ismeretesek. Az aradi vármegye levéltárába bevitt anyakönyvekbe Bán József pontosan feljegyezte a lelkészek és tanítók
névsorát. Értékes kegyszerei, régi terítői közül sok elveszett a háborús világban és ez nem kevés veszteség volt. A XVI. században már
református iskola működött itt. 1830-tól ide jártak a micskei román gyerekek is iskolába. Ugyanakkor vasárnapi iskolai oktatás is folyt
az egyházban és ott a vallási tárgyak mellett írni, olvasni is tanították a kisebbeket, és még számtant is tanítottak. Az 1875-ös adatok
szerint 110 fiú és136 lány járt egyházi iskolába.1948-tól az egyházi iskolákat államosították. A régi református iskola, amit román állam
visszaszolgáltatott az egyháznak 1991-ben, most van renoválás alatt. Benne már működik egy berendezett imaterem. A templom ezen a
nyáron lett renoválva, a torony is lefestve, és a templom felszentelő ünnepére most, december 7-én kerül sor. Református híveink száma
az utóbbi években igen megfogyatkozott a sok elhalálozás és kevés születés, valamint az urbanizáció miatt. Jelenleg egyházunk 540
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egyházfenntartó lélekszámot számlál. A falu 98%-a református, kevés baptista kevés beházasodott katolikus, és bevándorolt ortodoxok is
vannak. A baptista gyülekezetnek imaháza van. Az iskolában is folyik a hitoktatás, ezen kívül vasárnapi iskola is működik.
Gyülekezetünkben megalakult a nőszövetség és van ifjúsági keresztyén egyesület /IKE/ is. A gyülekezet jelenlegi lelkipásztora Dénes
József, a főgondnoka Pap Sándor, gondnoka Vass Sándor, a harangozó neve Erdődi Emese. A presbitérium létszáma:13. Miden egyházi
és nemzeti ünnepet is megtartunk. Az iskola és az egyház kapcsolata nagyon jó. Nemzeti ünnepeken, valamint nagypénteken és
áldozócsütörtökön is, sőt a sátoros ünnepeken is az iskolások tanáraikkal együtt részt vesznek az istentiszteleten. Iskolai évnyitóra és
évzáróra és nemzeti ünnepeken is felkérik a lelkipásztort, hogy igei bevezetővel nyissa meg az ünnepélyeket. Végül, hadd idézzem
Reményik Sándor közismert versét: ”Szeressétek a templomot, a templomot s az iskolát!”. Remélem, így lesz ez a jövőben is.
Munkálkodásunkon legyen Isten áldása!
Dénes József
református lelkipásztor

A munka gyümölcse
Az MLSZ 2013-ban sportfejlesztési programot indított el,
amely nagy lehetőséget kínált egy ilyen kis egyesületnek, mint a
miénk. Aki nyomon követi az eseményeket az észre is vehette a
honlapon megjelenő cikket is erről a lehetőségről. Bele is vágtunk
a pályázat megírásába és a sok munka meg is hozta a gyümölcsét,
hiszen nyertes pályázatot sikerült benyújtani. A pályázat
önmagában 70%-os támogatást és 30%-os önerőt írt elő, ezek
tudatában és lehetőségeinket mérlegelve 1 millió forintra adtuk be
az igényünket.

Miről is szól a sportfejlesztési program? A mi esetünkben: az
öltözők felújításról (padló, mennyezet, falak), mellékhelyiségek
korszerűsítése (csempézés, burkolás), bírói öltőző felújítása (padló,
mennyezet) a játékos kijáró felújítása, a kispadok felújítása és a kapuk
mögötti labdafogó hálók elhelyezése. A munkálatokat 2014 tavaszán
fogjuk elkezdeni helyi vállalkozó bevonásával, így a források helyben
maradnak. Az önerő biztosításához magánszemélyek és helyi
vállalkozók nyújtottak segítő kezet. Itt szeretnénk megragadni az
alkalmat és nyilvánosan is megköszönni a támogatást és ezzel azokat a
vállalkozókat arra bíztatni akik még nem támogatnak minket, hogy
bátran tegyék meg hiszen ezzel a helyi közösséget támogatnak látható
és eredményes módon! Szeretnénk azon magánszemélyek, vállalkozók
és az önkormányzat segítségét is megköszönni akik a mindennapi
működésben patronálnak és bíznak bennünk.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kíván a Kötegyáni Sportkör minden kedves szurkolójának és
támogatójának.
Szőke Zoltán
Kötegyáni Sportkör elnöke

Út a diplomához pályázati kiírás
Sztojka Attila főosztályvezető úr megbízásából tájékoztatom a Kötegyáni Hírmondó olvasóit, hogy a Minisztériumunk
háttérintézményeként működő Emberi Erőforrások Támogatáskezelő (EMET) honlapján a www.emet.gov.hu-n megjelent az Út a
diplomához pályázati kiírásunk.
A pályázat az alábbi linken érhető el: http://emet.gov.hu/hirek/hirek51
Szirmai István
szakmai főtanácsadó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Egyre több az országban a veszett állat
A veszettség a magyar vörös rókák körében ismét sűrűbben fordul elő. Szeptember közepe óta már tucatnyi állatnál igazolták a fertőzést,
a vírus Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyét érinti. Egyelőre rejtély, hogy a betegség hogyan jutott be észrevétlenül az
ország közepére. Az Orpheus Állatvédő Egyesület által működtetett ebrendészet pár jó tanáccsal segít, hogy az emberre is halálos kór
elkerülhető, megelőzhető lehessen.
A veszettség vírusos betegség. Állatról emberre, emberről állatra, sőt emberről emberre is terjedhet. Az élőlény nyálával adja át,
általában vadállat a háziállatoknak, így a kutyán vagy cicán keresztül eljuthat bármelyik emberhez a vírus. Olyannyira nem
elhanyagolható kórról van szó, hogy a világon évente 20-25 ezer ember hal bele a tünetek jelentkezésekor már gyógyíthatatlan
veszettségbe.
Magyarországon a rókák veszettség elleni immunizálása rendszeresen megtörténik. A veszettségben aktív gócpontjai országunkon kívül
vannak, vándorló beteg vadállatokkal (pl. rókával, denevérrel) kerülhet be az országba. A rókán, denevéren kívül bármelyik vadon élő,
melegvérű állat (akár őz, nyúl, vaddisznó, sün, patkány is) hordozhatja a vírust.
A kutyákat évente veszettség ellen kötelező oltatni. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint sokan az anyagi
kiadások végett megpróbálják elkerülni a szabályokat és nem oltatják be háziállataikat. A macskák veszettség elleni oltása nem kötelező,
de egy természetben kószáló macska is könnyedén hazavihet egy veszett állattal való találkozást követően halálos vírust. Így a
macskáink veszettség elleni oltását is célszerű állatorvossal évente elvégeztetni.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsai a halálos veszettség elkerüléséhez:
- utcán, gubbasztó, ismeretlen háziállatot sohase érintsünk meg,
- szelídnek tűnő rókát, egyéb egyébként vadon élő állatot kerüljünk el,
- állatok tetemeit ne engedjük háziállatunknak szaglászni, azt kerüljük el,
- ha állat harapás történik, az állatot meg kell figyelni, hogy van e emberre is veszélyes betegsége,
Mi lesz, ha megnyalt, megharapott egy beteg állat?!
Fontos, hogy a gyanúsan viselkedő állatokat messze kerüljük el. Ha bekövetkezik bőrfelület sérülésével járó marás, karcolás, harapás,
akkor a sebet azonnal fertőtleníteni és tisztítani kell. Az állatharapás tényét jelenteni kell a lehető leghamarabb a háziorvosnak, illetve az
állatot megfigyelés alá kell vonni. Embereknél a veszettség kifejlődése a marást követő napokban megkezdett, négy oltásból álló
sorozattal meggátolható. Az oltássorozat nélkül azonban a vírusfertőzés szinte biztos, hogy halálos.
Idehaza sem kizárt, hogy elszenvedhető egy veszettség vírus fertőzés. Embereknél a veszettséget kezdetben fejfájás, végtaggyengeség,
mérsékelt láz, lehangoltság, álmatlanság jellemzi, majd a következő szakaszban jönnek a légzési és nyelési görcsök, a remegés, az
ingerlékenység, dühöngés és az intenzív nyálfolyás. A végső pedig a bénulási szakasz, amely víziszonnyal (a bénulások előtt ugyanis a
nyelés, amelyet reflexszerűen már a víz látványa is kiválthat, görcsös fájdalmat okoz), fokozódó gyengeséggel, eszméletvesztéssel jár.
Nagyon kevés kivételtől eltekintve ezt követően beáll a halál. Magyarországon utoljára kilencvenes években haltak meg ketten
veszettség miatt. Egyikőjük sem kapta meg a harapás után a szükséges védőoltás-sorozatot.

További információk elérési helye: www.ebrendeszet.hu
Telefonszám: +36-20-99-59-409
Web:

www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó
www.ebangyal.hu - Gazdikereső
Orpheus Állatvédő Egyesület

2013 Decembere
Zhutisardas o Del te resas o krechuno. Te resas les inke ande bute bershende baxtyasa, zorasa, pachasa, vojasa, sastyimasa, boranca,
zhamutrenca, grastenca, vurdonenca, tye shavorenca kethane, tye niponca kethane, haj tye lashe maushenca kethane. Po rup po somnakaj
te phiren. Te aven saste haj baxtale, chikana te na-ven nasvale! ”Segített az Isten, hogy elérjük a karácsonyt. Érjük el még sok számos
esztendőben szerencsével, erővel, békével, jókedvvel, egészséggel, menyekkel, vőkkel, lovakkal, kocsikkal, gyermekeiddel együtt, a
népeiddel együtt, a te jó embereiddel együtt. Ezüstön, aranyon járjatok. Legyetek egészségesek, szerencsések, soha ne legyetek
betegek!”
Elérkeztünk 2013. év végéhez. Ugye, ilyenkor számot kellene vetnünk mit is csináltunk ez évben, hisz mindenki ezt csinálja. Mit is
tettünk, dolgoztunk, segítettünk egymáson magyarok, cigányok együtt? Volt nevetés, sírás, öröm, bánat, gondok és megoldások.
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De úgy érezzük, hogy ez az év jobb és szerencsésebb volt, mint az előző. Sorolhatnám munkáinkat, sikereinket a Kötegyáni Pujárók
sikereit, dicsérhetném a polgármesterünkkel közösen elért eredményeket kiknek és hogyan segítettünk. De nem teszem, hisz testvéreim,
karácsony lesz és szilveszter, ne butyizzunk /dolgozzunk/ most az örömnek, evésnek, ivásnak, mulatozásnak jött el az ideje, és ha jól
emlékszem a mi fajtánk ezekhez nagyon ért. Emlékszem még gyerekoromban összeültek a romák az Anrásiak, Guránok, Zongorék,
Tulipánék, Tuciék és Balogh-ék, reggelig beszélgettek, ettek-ittak, énekeltek, táncoltak, búcsúztak az évtől. Aztán teltek múltak az évek
eltávolodtunk egymástól, pedig azt mondják rólunk, cigányokról, hogy összetartó nép vagyunk. Persze nehéz az élet, mindenkinek meg
vannak a maga gondjai, bajai sajnos. De úgy érzem, mintha az emberek ismét közelednének egymáshoz. Lehet köszönhető a nagyszámú
közhasznúmunka programnak, de kezdünk Gyániak összekovácsolódni. Hisz látok közös favágást, brigád bulit, egymással törődést, oda
figyelést. Persze a pletyka és csipkelődés sem marad el, de hát ez így kerek. Azt mondom, aránylag szép és jó évet zárunk és ehhez
minden ember kellet: a pujárók, a romák, a polgármester, a közmunkások, a hivatali dolgozóktól a képviselő testületig mindenki és a
cigány önkormányzat is. Úgy gondoltuk, hogy zárjuk ezt az esztendőt méltóan. Ezért mindenkit szeretettel várunk szilveszter éjszakára a
művelődési házba 18 órára egy vacsorára, ami orja leves és toroskáposzta lesz, a jó kedvről gondoskodik Pisti és Jancsi. A belépő és a
vacsora minden Kötegyáninak ingyenes független nemzetiségtől, vallástól, anyagi helyzettől.
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt mindenkinek!
Inke ande bute bershende te resen o Nyevo Bersh, zorasa, baxtyasa, sastyimasa, majlashe modosa sar akanak, pacha, voja te del tumen o
Deloro, tumare shavorenca kethane, haj tumare niponca kethane! - Sok évben érjétek el az Újévet, erővel, szerencsével, egészséggel,
jobb móddal, mint most, békét, jókedvet adjon nektek az Isten, gyerekeitekkel, és népeitekkel együtt!
Kolompár Attila

Gyerekszáj
Hittan foglalkozáson történt:
Mikor szól a harang gyerekek?
Akkor, amikor elkésünk. - válaszolta egy nagycsoportos kislány.

.....
A közelgő ünnepre készülve megkérdeztük a nagycsoportos gyerekeket, mit gondolnak a szeretetről, mi a szeretet?
-

A szeretet az, amikor szeretjük a szüleinket.

-

Vesznek nekünk ajándékot.

-

Hogy szeretjük egymást.

-

A szeretet jó érzés.

-

Az Isten is szeret bennünket.

-

Aki szeret bennünket, az megölel minket.

-

Anyát nagyon lehet szeretni.

-

A szívemben érzem a szeretet.

-

A szeretet mindig meleg.

-

Leghangosabb a szeretet az emberek szívében.

Molnár Imréné
óvodavezető

90.
Bujdosó Imrénét
szeretettel köszönti
90. születésnapja alkalmából
családja, unokái, dédunokái
és ükunokái.
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Rekviem (Puskás Károly, 1935-1987)
Negyed század (25 év) elmúltával az emberek szívesen
emlékeznek vissza azokra a kedves, közismert, mindenki által
szeretett személyekre, akik már nincsenek közöttünk, eltávoztak
az élők sorából. Én most Puskás Károlyra, a Kötegyáni
Általános Iskola egykori igazgató helyettesére
szeretnék
visszaemlékezni.
Tavaly
novemberében lett volna aktuális a
megemlékezés, hisz akkor volt 25 éve, hogy Ő
végleg eltávozott közülünk (1987.11.10.). A
megemlékezés akkor elmaradt. „ Ami késik,
nem múlik” mondja a szólás. A sors volt
annyira kegyes, hogy úgy rendezte a dolgokat,
hogy a kerek évforduló 1 éves késéssel
összejött.

mostani számában pedig szeretném volt pedagógusunk Puskás
Károly emlékét 45 év távlatából felidézni. Ki is volt ő? 1935.
04.05-én született Sarkadon. Az Általános Iskolát 1949-ben
végezte el Sarkadon, amely iskola 1948-ig a környék egyik
legrangosabb Polgári iskolája volt. 1953-ban a
Gyulai
Erkel
Ferenc
Gimnáziumban
érettségizett. A Tanítóképzőt Szarvason
végezte el. Volt rövid ideig Cukorgyári
tisztviselő.
Tanított
egy
kis
ideig
Sarkadkeresztúron és a Sarkadi 2. számú
Általános Iskolában. 1955-tő1 1982-ig egy év
megszakítással a Kötegyáni Általános Iskola
pedagógusa volt.1955-től tanítóként dolgozott,
1959-től
pedig
az
iskolaigazgató
helyetteseként az intézmény „tartóoszlopai”
közé tartozott. Munkáját nagy hozzáértéssel,
hivatástudattal, precízen, lelkiismeretesen,
igényesen végezte. Igazi pedagógus egyéniség
volt. Szerette a gyerekeket. Szigorú volt, de
emberséges. Következetes, igazságos volt,
nála kizárólag minden a gyerekekért történt.
Sokat
fáradozott
a
komolyzene
megszerettetéséért. Hosszú ideig ő kísérte a
gyerekeket a Sarkadon megtartott Ifjú
Zenebarát Hangverseny előadásaira. A nyári
szabadságából időt szentelt arra, hogy részt vegyen az iskola
által szervezett nyári táborokban, ahol részt vállalt abban, hogy a
gyerekek megismerjék hazánk szép tájait. Mindenki életében
vannak legendás pedagógusok. A legendás pedagógusok
emlékezetét az utókor megőrzi. Ilyen pedagógus volt Puskás
Károly, akiről mint színes, eredeti, humorérzékkel rendelkező
egyéniségről, megszámlálhatatlanul sok történet, anekdota,sztori
maradt meg volt diákjai emlékezetében. A sok-sok emlékkép
közül a reá legjellemzőbbet említeném meg. A temetésen a
sírjánál így emlékezett rá az egykori jó barát, volt kolléga,
Balogh Elek:„Nem felejtünk el. Úgy emlékezünk rád, hogy
pörge kalapodat betyárosan félretolva, megszaporázott léptekkel
igyekeztél reggelente szeretett iskoládba.” A sors szűkre szabott
időt, csupán 52 évet adott neki. Ebből a kis időből negyed
századon keresztül nap, mint nap, a most idézett mottó szavai
szerint tette a dolgát.„Tégy meg minden jót, amit megtehetsz, ott
ahol vagy, úgy ahogy megteheted.”

Mi az 1968-ban ballagó „vén diákok”
2013.10.19-én 45 éves találkozó kapcsán
összejöttünk,
hogy
emlékezzünk.
Emlékezzünk a gondtalan, vidám gyerekorra,
szeretett iskolánkra, melynek falai között
életre szóló intelmeket, útmutatókat kaptunk
Felelevenedtek a gyerekkori csínytevések. Ki
erre, ki arra emlékezett vissza szívesen.
Összeállt az emlékekből összerakott összkép:
a
visszavonhatatlanul
elmúlt
ifjúság,
gyerekkor, amelynek emlékét tőlünk senki el nem veheti, senki
be nem feketítheti, senki sem szuggerálhatja belénk, hogy ez az
időszak rossz volt, szörnyűséges volt. Mi tudjuk, hogy szép volt,
jó volt. Hálás szívvel gondolunk vissza mindazokra, akiknek
köszönhetjük boldog gyerekkorunkat. Az iskolai találkozók nem
csak örömet jelentenek, hisz a találkozók magukban hordják az
elmúlást. Akarva, akaratlanul visszaemlékezünk azokra, akik
már nincsenek közöttünk. Virágokat helyeztünk el elhunyt
osztálytársaink, tanáraink sírjára. Osztálytársaink közül már nem
él Lukács Gábor, Szabó Károly és Komáromi Éva.
Pedagógusaink közül eltávoztak közülünk: Endrédi Károly volt
igazgatónk, Puskás Károly egykori igazgató helyettes, volt
osztályfőnökünk Molnár Ferenc, volt tanárunk Fazekas Istvánné
és az első osztályos tanító nénink, Molnár Mihályné. Annak
idején Fazekas Istvánnéról az akkori helyi újságban a
Sustorgóban emlékeztek meg, Endrédi Károly igazgatónkról
pedig a Hírmondó tavaly augusztusi számában. A Hírmondó

A stafétabotot Puskás Alberttől, a legendás hírű polgári iskolai tanár nagybátyjától kapta, melyet tovább adott gyermekeinek, kik apjuk
tehetségéhez híven sikeres testnevelő tanárként viszik tovább az apjuktól kapott szellemi örökséget.
Endrédi Károly
a Kötegyáni Általános Iskola 1968-ban végzett diákja

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani a 2013. november 15-én elhunyt férjem Papp Sándor temetésén megjelent minden kedves embernek, akik
a temetési szertartáson részt vettek, a gyászban osztoztak és a sírra virágot, koszorút hoztak.
özv. Papp Sándorné
és családja Ica, Karcsi és Emese
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KÖTEGYÁNI KOMÁROMIKÉNT
A KOMÁROMI EGYETEMEN
Sokat gondolkodtam azon, hogy írjak-e a Kötegyáni Hírmondóba?
Végül is arra az elhatározásra jutottam, hogy leírom gondolataimat, családom, és magam személyes példáját.
Kötegyánban nőttem fel, itt jártam óvodába, általános iskolába, és hivatalosan jelenleg is kötegyáni lakos vagyok. Sokan ismernek a
faluban, azonban röviden szeretnék bemutatkozni: Komáromi Juliannának hívnak, 18 éves vagyok, cigány családból származom.
Nagyszüleimet Komáromi Károlyt, és Komáromi Károlynét mindenki tisztelte, és szerette. Sajnos Ők már nincsenek köztünk! Édesapám
Komáromi Károly pedig súlyos rákbetegségben hunyt el, amikor én még kisgyerek voltam. Édesanyám Komáromi Károlyné évekkel
ezelőtt súlyos agyvérzést kapott, és a nemzetközi hírű, szegedi agysebész professzor Barzó Pál gyors, és hatékony beavatkozásának
köszönheti, hogy életben maradt! Jelenleg a helyi közmunka programban vesz részt, havi 49 ezer forint fizetésért.
Sokszor lehet hallani olyan
általánosító megjegyzéseket, hogy "a
cigányok, sem tanulni, sem dolgozni nem
szeretnek". Sajnos vannak ilyen cigányok
is, mint ahogy a magyarok között is
sokféle ember van. Én egyébként magyar
anyanyelvű,
és magyar
kultúrájú
cigánynak vallom magamat, hiszen az
anyanyelvem magyar, az iskolában én is a
magyar történelmet, magyar irodalmat, és
magyar zenét tanultam, mint mindenki
más. A bőrszínem sötétebb, és nyíltan
vállalom a cigány származásomat, mint
ahogyan a családom is mindig vállalta.
Kötegyáni
nagyszüleim
dolgos,
becsületes cigány emberek voltak, akik
sokáig libatenyésztésből éltek! Édesapám
asztalos
szakmával
rendelkezett,
édesanyám pedig felnőttként tett sikeres
Okj vizsgát takarítói szakon, jövőre pedig
szintén Okj vizsgát tesz konyhai kisegítő
szakon. Az egyik nővérem szakács
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik,
a
másik
nővéremnek
érettségi
bizonyítványa, és jogi asszisztens
képesítése van, mindketten Dunántúlon
dolgoznak! Én sajnos nem ismerhettem
Endrédi Károlyt, a Kötegyáni Általános
Iskola volt igazgatóját, azonban tudom,
hogy a kötegyáni emberek, köztük az én
édesapám is, sokat köszönhet neki!
Hallottam helyi lakosoktól, hogy Endrédi
Károly
már
a
60-as
években
megfogalmazta, hogy a kötegyáni
cigányok csak akkor tudnak kitörni a
szegénységből, ha tanulnak. Azt szerette
volna, ha Kötegyánból is jelentkeznek
cigány tanulók egyetemre. Endrédi
Károly 1992.-ben hunyt el, és én 1995.ben születtem. Megtiszteltetés számomra,
hogy a köztiszteletben álló kötegyáni
néptanító, iskolaigazgató egyik nagy
álmát utólagosan én váltottam valóra. Az
eleki Harruckern János Középiskolában
fejeztem be gimnáziumi tanulmányaimat,
és ott érettségiztem. Susánszki Imre

kötegyáni lakos tanácsára beadtam a
jelentkezésemet
Szlovákiába,
Komáromba (Komarno szlovákul) a
Selye János Egyetem Tanárképző
Karának matematika-történelem szakára.
Komárom városról köztudott, hogy a
trianoni békeszerződés kettészakította, a
város
egyik
fele
Dél-Komárom
Magyarországhoz, míg Észak Komárom
Szlovákiához
tartozik,
utóbbit
Révkomáromnak,
vagy
szlovákul
Komarnonak is nevezik.
A két városrész között a Duna fölé épített
hídon lehet közlekedni! A Selye János
Egyetem a szlovákiai oldalon működik,
az úgynevezett bolognai rendszer szerint:
Három év után alapdiploma, öt év után
mesterdiploma
megszerzésére
van
lehetőség, azt követően pedig részt lehet
venni doktori képzésben is. Izgultam,
hogy a rangos, nemzetközi egyetem
magas követelményének meg tudok e
felelni? Vajon sikerül e bejutnom? Ezek a
gondolatok kavarogtak a fejemben, míg
végül megjött az egyetem felvételi
határozata, és ezzel én lettem Kötegyán
történelmének első, és egyetlen cigány
származású
egyetemi
hallgatója!
Kötegyán történelmében korábban soha
nem jutott be cigány tanuló egyetemre, és
örültem, hogy ebben a vonatkozásban én
lettem a legelső! Voltak, akik örültek a
sikeremnek és voltak, akik irigykedtek, az
emberek már csak ilyenek.
Nemes János Polgármester Úr, és Szőke
János Önkormányzati Képviselő Úr
édesanyámnak gratuláltak (én akkor nem
tartózkodtam
Kötegyánban).
A
Képviselő-testület pedig 20 ezer forint
támogatást utalt ki számomra, amit ez
úton is tisztelettel megköszönök! Sajnos a
Bursa Hungarica ösztöndíjat nem
vehettem igénybe, mint a többi kötegyáni
egyetemi hallgató, ugyanis az csak a
Magyarországon tanuló diákoknak jár!
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Ezért is különösen jól esett az
Önkormányzat segítsége! A Kötegyáni
Általános Iskola tantestülete még a
nyáron elektronikus levélben gratulált.
Azonban jellemzően a helyi viszonyokra
a
kötegyáni
Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattól még egy jó szót sem
kaptam, még csak eszükbe sem jutott,
hogy gratuláljanak. A nyár folyamán,
júliusban küldte el az egyetem a felvételi
határozatot, és nyár óta annyit nem
mondtak, hogy örülünk a sikerednek!
Pedig augusztusban ott voltam a
falunapon! Nem várom el, hogy bárki
dicsőítsen engem, hiszen én alapvetően
egy egyszerű, 18 éves lány vagyok.
Azonban példám ösztönözhet más,
kötegyáni cigány, vagy hátrányos
helyzetű nem cigány diákokat arra, hogy
egyetemre jelentkezzenek. Remélem,
hogy a jövőben több kötegyáni cigány, és
hátrányos helyzetű nem cigány diák is
jelentkezik
egyetemre.
Mert
tulajdonképpen mi különbözteti meg
egymástól egy hátrányos helyzetű cigány,
és egy hátrányos helyzetű nem cigány
diákot? Csupán annyi, hogy az egyiknek
barnább a bőre, a másiknak fehérebb!
Kötegyánban nem csak cigány családok
élnek nehéz körülmények között, hanem
magyar családok is! Engem sem az
óvodában, sem az általános iskolában,
sem a gimnáziumban nem ért semmilyen
hátrány azért, mert cigány vagyok. A
diákok,
és
pedagógusok
mindig
elfogadtak! A Selye János Egyetemen
sem az számít, hogy ki a magyar,
szlovák, cigány, vagy akár más
nemzetiségű
diák!
Cigánynak,
magyarnak, szlováknak születik valaki!
Azonban, hogy milyen ember lesz belőle,
az már az egyénen múlik. Az én
személyes sorsom nem a bőrszínemen
múlik, hanem többek között azon, meg
tudok-e 5 éven keresztül felelni annak a

rangos nemzetközi egyetem elvárásainak, amely felvett a hallgatói közzé! A siker, és a jövőm nagyrészt rajtam múlik. Talán nehezebb
lesz, mit más diákoknak. Nem a cigány származásom, nem a bőrszínem miatt, hanem azért mert édesapám meghalt, édesanyám pedig
súlyos agyvérzés után felépülve dolgozik, és akármilyen kitartó, sokáig nem fogja bírni a munkát. Nekem valószínűséggel úgy kell
berendezzem a saját életemet hosszabb távon, hogy az egyetemi tanulmányaim mellett, a szabadidőmben, délutánonként, hétvégenként
dolgoznom kell, ha végig akarom csinálni ezt az 5 évet, és esetleg még a plusz kettőt, ami a doktori képzés. Jelenleg az egyik nagyáruház
ajánlott fel diákmunkát, talán januártól kezdhetek! Végezetül ennek az írásnak szeretném összefoglalni a legfontosabb mondanivalóját:
Elsősorban az egyéni emberi sorsokat kell nézni, és nem azt ki a cigány, ki magyar!
Hálás vagyok Kötegyánnak, a volt óvodámnak, egykori iskolámnak, családomnak, barátaimnak, akik lelkileg erősítettek, támogattak,
biztattak.
Komáromi Julianna kötegyáni lakos
a komáromi Selye János Egyetem hallgatója

Idősek Napja Kötegyánban
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alakalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött éveik után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Így 2013. november 25-én, pénteken ismét megrendezésre került a kötegyáni időskorú lakók köszöntése. 13 órára már szépen
megtöltötték a széksorokat a vendégek. Mi is sürögtünk-forogtunk, igyekeztünk, hogy minden tökéletes legyen.
Elsőként Nemes János polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztetett minden a körünkben összegyűlt időset és fiatalt, hogy
milyen idős ember, legtöbb esetben nagyszülő gondoskodása alatt cseperedni. Mire tanít és minden segít ez a sok tapasztalat.
Ezután a Kötegyáni Asszonykórus népdalokból álló csokrát hallgathattuk meg, majd az Általános Iskola színjátszó szakköre adott elő
régi kabaréjeleneteket. Jó volt hallgatni az önfeledt nevetést.
A műsorok után a Napközi Konyha dolgozói által készített étel került feltálalásra. A párizsiasan rántott hús, a burgonyapürével és a
párolt káposztával osztatlan sikert aratott. Nem egy vendégünk repetázott is. Az étel elfogyasztása után Leel-Őssy Ferenc élőzenéjével
szórakoztatta a közönséget. Hamar táncra is perdült mindenki és nyoma sem volt a kornak a teremben.
Dézsi Dóra

Karácsony 2013.
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el,
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég
az estéje.”
(Wass Albert)
Úgy gondoltam az idén is egy kis történelmi betekintéssel vezetem fel a Karácsonyt, mint ünnepet. Aztán gyorsan le is tettem róla. Mert
mint ahogy az előbb is írtam, ez egy ünnep, nem pedig egy prezentáció a szürke hétköznapokra.
Amióta megvagyok és emlékszek a Karácsonyra,- így nagybetűvel-, mindig vártam, alig bírtam magammal egész nap. Úgy ahogyan
mindig mindenkinek várnia kellene ezt a csodás ünnepet.
Várni a Jézuskát, a fehér karácsonyt, a szikrázó, díszes fát, a szaloncukrot, a finom ételeket, az ajándékot, a régen látott, kedves
rokonokat.
Úgyhogy nem is puffogtatok semmiféle frázisokat az advent eredetéről, a koszorúról, a gyertyák színéről, a fák díszítéséről, egyszóval,
az úgymond formaságokról. Megtanulta mindenki az óvodában, jobb esetben otthon a szülőktől, ahogyan én is a Kiskarácsonynagykarácsonyt és az Ezüstfenyőt énekelni, meg azt hogy ilyenkor Jézus születését ünnepeljük. Ez nekünk is legyen most bőven elég.
Inkább törekedjünk arra, hogy hogyan lehetnénk jobbak, kedvesebbek, elfogadóbbak és szeretetreméltóbbak egy másiknak, vagy éppen
minden másiknak. Hogy újévi fogadalomként majd jól megszeghessük ezt is a fogyókúra és a kevesebb kávé mellett.
A Karácsony az az ünnep, amit minden korosztály ugyanolyan intenzitással vár. Legyen 5 éves kisfiú, vagy éppen egy 80 éves idős néni.
Mindenki süt-főz, karácsonyfát állít és díszít, ajándékot csomagol, és halászlevet kóstol. Aztán mikor már mindent megettünk és minden
ajándékot átadtunk és megkaptunk, minden családtagnak könnyes szemmel örültünk az asztalnál a viszontlátás örömében, akkor
megállhatunk egy pillanatra a sötétben egy Karácsonyfa előtt, ami a mi ünnepünket szimbolizálja és a mi családunkat világítja meg
csodálatos gyertyafényével.
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden Kedves Olvasónknak!
Dézsi Dóra
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Ismét kinyílt az óvoda kapuja
Már augusztusban elkezdődött az idei nevelési év a családlátogatással, amikor mi óvó nénik elmegyünk az újonnan érkező
kiscsoportosokhoz, hogy elvigyük a jelét, és saját környezetében találkozhassunk a gyermekkel.
Szeptember 2.-tól a „régi” óvodásokat a „Csiga csoportban ” Móni óvó néni és a „Cica csoportban” Ildikó óvó néni várta. Délutánonként
Kati óvó néni mellett Renáta óvó néni foglakozik a gyerekekkel. Majd szeptember közepétől az óvodánk már a gyerekzsivajtól volt
hangos. Mindenki megszokta az óvoda szokás- és szabályrendszerét, a csoportját, az óvó
- és dajka nénijét. Igyekeztünk jó hangulatot, családias légkört teremteni a csoportokban,
mert csak így lehet eredményesen dolgozni. A komplex foglalkozásokon túl októberben
több programot is szerveztünk a gyerekeknek. Kezdődött az ugráló vár és arcfestéssel,
amit a gyermekek nagyon szerettek és élveztek, és még közösen homokképet is
készíthettünk.
Aztán eljöttek a tűzoltók is az oviba, amikor is eljátszhattuk, hogy mit kell tenni egy
esetleges tűz esetén és még egy nagycsoportos gyermeket is „kimentettek” az öltözőből.
Ezután bemutatták a tűzoltóautó felszereléseit és belülről is kipróbálhatták azt.
Felpróbálhatták a tűzoltók ruháját, sisakját. Legvégül pedig a locsolótömlővel
célozhatták a bóját.
Az egészségnap keretében egy kedves mentősként dolgozó apuka Halmos Péter, aki eljött az óvodánkba és elmondta a mentők feladatait
és bemutatta a mentős ládába mi található, amiket a gyerekek nagy örömére ki is lehetett próbálni. Ez a délelőtt nagyon jó hangulatban
élménygazdagon telt el.
A nagycsoportosok a Művelődési Házban bemutatott színházi előadásra is ellátogattak.
A „Nagymamák és Nagypapák” napján csoportonként terveztünk kézműves
foglalkozásokat, amit a gyerekek a nagyszüleikkel együtt közösen végezhettek. Voltak
olyan kedves szülők és nagyszülők, akik üdítővel, palacsintával, fánkkal és
teasüteménnyel is kedveskedtek. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gondoltak
ránk.
November végén Adventi játszóházat tartottunk a szülőkkel, ahol a közelgő Mikulás és
Karácsonyhoz kapcsolódó ajándéktárgyakat készítettünk a gyermekekkel együtt. Ez a
közös program nagyon jó hangulatban telt el, és mindenki örült a kedves, ötletes
ajándékoknak, amik saját otthonaikat díszíthetik.
Ezzel nem érnek véget a programjaink. Várjuk a Mikulást, és karácsonyi ünnepséggel
is készülünk, amit a nagycsoportosok előadnak az Adventi Jótékonysági Gálán, és az
Idősek otthonába is ellátogatnak.
Reméljük a gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek is olyan örömet és élményt nyújtottak a programjaink, mint amilyen nagy szeretettel
készültünk rá.
Erdősné Marik Mónika
óvodapedagógus

Szeretet recept
Hozzávalók:
-1 kg jó meleg szeretet
-5 dkg kacagás
-5 tojásnyi kedvesség
-pár csepp megfontolás
Elkészítés menete:
A szeretetet átszitáljuk a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele! Az egészet összegyúrjuk 3 tojásnyi kedvességgel, és míg
megkel, addig letakarjuk tiszta jókedvvel.
Ha megkelt, megsütjük a kitartás tüzénél. Mielőtt még elkészül, végigsimítjuk kedvességgel, megszórjuk asszonyi kacagással, és teszünk
rá pár csepp megfontolást!
Mielőtt kihűlne, annyi részre daraboljuk, hogy mindig több legyen, mint ahányan az ünnepi asztalt körül ülik, hiszen mindig akad, aki
még rászorul...
Belső mosollyal az arcunkon tálaljuk...
Molnár Imréné
óvodavezető
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Recept klub
Tűzdelt pulykasült
Hozzávalók:




1 db bébi-pulyka
5 dkg füstölt szalonna
2 evőkanál zsír, kevés majoránna, só

A sütésre előkészített pulykát több vízben megmossuk, combjából az inakat
kihúzzuk. A füstölt szalonnából vékony csíkokat vágunk és a pulyka mellét,
combjait megtűzdeljük. Kívül-belül megsózzuk, belsejét megszórjuk majoránnával,
lábait vékony zsineggel a püspökfalathoz kötjük, hogy sütés közben eredeti alakját
megtartsa, sütő tepsibe tesszük, forró zsírral leöntjük és kevés vizet öntve alá nem
túlforró sütőben, saját zsírjával öntözgetve előbb puhára, majd szép pirosra,
ropogósra sütjük. 10-15 percnyi pihentetés után szeleteljük. Párolt rizs és ecetes
szilva illik hozzá, de sült burgonyával és savanyúsággal is adhatjuk.

Ludaskása
A feldarabolt libaaprólékot sós, zöldséges vízben, néhány szem borssal megfőzzük, mint a
húslevest.
Egy serpenyőben megsütjük a lefejtett bőrös hájat egy kevés vizet alátéve, majd zsírjára sütjük
és kiszedjük a ropogós tepertőt a zsírból.
A megfőtt levest leszűrjük, a húst feldaraboljuk. Kevés zsíron megpirítjuk a rizst, az átszűrt
lével feleresztjük, majd a lé elfővése után az aprólékot a megpuhult rizs közé rakjuk. Néhány
percnyi együtt fövés után mély tálba rakjuk. Vigyázni kell, hogy a rizs ne főjön el túlságosan, a
szemek lehetőség külön maradjanak, kevés borssal meghintjük. A zúzát minél több szeletre
vágjuk a szívvel együtt. Végül egy kanálnyi libazsírral megöntözzük, a friss tepertővel
meghintjük és a sült libamájat rászeleteljük.

Fahéjas-mézes puszedli
Hozzávalók:









55 dkg liszt
25 dg porcukor
4 tojás
20 dkg méz
1 dkg szódabikarbóna
1 kávéskanál fahéj
fél citrom reszelt héja
2 dkg vaj

A mázhoz:




1 tojásfehérje
csipetnyi őrölt fahéj
15 dkg porcukor.

Felmelegítjük a mézet, beleolvasztjuk a vajat, összekeverjük a fűszerekkel.
Ha kicsit hűlt, összedolgozzuk a porcukorral, valamint a szódabikarbónával elkevert liszttel.
Diónyi gömböket formálunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, 180 fokos sütőben kb. 10 perc alatt megsütjük. A mázhoz jól
kikeverjük az egy tojásfehérjét 15 dkg porcukorral, a csipetnyi fahéjjal és még forrón megkentjük vele a puszedliket.
Sokáig eltartható, puha mézes aprósütemény.
Jó étvágyat!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtárvezető
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Közlemény
Most is mint mindig, felajánlottuk a Kötegyáni Hírmondóba a megjelenési lehetőséget, a helyi református gyülekezetnek, civil
szervezeteknek, intézményeknek! Voltak akik éltek a felkínált megjelenési lehetőséggel, és voltak akik nem!
Kötegyáni Hírmondó Szerkesztő Bizottsága

Megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kötegyánban
Kedves Falubeliek!
Kicsiny falunkban a régi időkre visszatekintve is működött
önkéntesekből álló tűzoltó csoport. Mára azonban ez nem létezik.
Viszont a tavalyi év ráébresztett bennünket arra, hogy ismét
létrehozzuk az önkéntesség, ezen formáját. Többedmagammal, úgy
láttuk, hogy falunkat és a településen élőket meg kell védenünk.
Így hát a polgárőrség keretein belül tavaly decemberben
megalakult a tűzoltó tagozat. Ezúton szeretném megköszönni a
Polgárőrség elnökének Timár Józsefnek és a tagoknak a segítséget,
az elfogadást. Nekik köszönhetően, jelenleg már külön
egyesületként működhetünk a tűz és a „katasztrófák” ellen.
Ez év májusi alakuló közgyűlésünket követően a törvényszék
szeptember 06-án mondta ki megalakulását a KÖTEGYÁNI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-nek, 11 fő alapító
taggal. Azóta már 18 főre duzzadt a létszámunk.
Hova jutottunk ez évben:
-

9 fő tett tűzoltó alaptanfolyami vizsgát

-

csatlakoztunk a Békés Megyei Tűzoltószövetséghez

-

a polgárőrség révén együttműködési megállapodást kötöttünk a Gyulai
Hivatásos Tűzoltósággal

-

szintén a polgárőrség révén pályáztunk és nyertünk 203 ezer Ft értékű
eszközt a tűzoltó pályázaton

-

5 fő részt vett légző gyakorlaton

-

5 fő sikeres kisgépkezelői vizsgát tett

együttműködési megállapodást kötöttünk az Önkormányzattal és az
általános iskolával
Utóbbi két együttműködés révén egyrészt az önkormányzat alapfelszerelését
megkaptuk, illetve az iskolában megkezdhettük 5 fővel a gyermektagozat
oktatását.
Idáig felszerelésünk bővítésében, kölcsönbe adással kaptunk segítséget a
köröstarcsai, a sarkadi, a csorvási önkéntesektől, a Békési Köztestületi
Tűzoltóktól és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
A lapzárta előtt Egyesületünk közreműködésével a Békés Megyei Tűzoltó
Szövetség idén második alkalommal rendezte meg az önkéntes tűzoltók megyei
szakmai minősítő gyakorlatát, melynek jelenleg Kötegyán adott helyet.
Számunkra azért is fontos a dolog, hiszen egyesületünk hivatalos működéséhez
létfontosságú a gyakorlat, hiszen nem csak minősít bennünket, de rendszeresíti
az Egyesületünket. Elmondhatom, hogy sikeresen teljesítettük a
vizsgafeladatokat, így mint beavatkozó tűzoltó egyesület részt vehetünk a
hivatásos tűzoltók segítésében, önállóan végezhetünk szivattyúzási, favágási, árés belvíz védekezési és polgári védelmi feladatokat. Sajnos felszereltségünket
tekintve önállóan nem olthatunk tüzet és gépkocsis műszaki mentést nem végezhetünk. Remélem azt, hogy a jövő évi minősítő
gyakorlaton már tűzoltásra és műszaki mentésre is sikerül minősítő vizsgát tennünk. Itt szeretném a szervezés lebonyolításában a
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közreműködést megköszönni az Önkormányzatnak,
Hajdú Jánosnak és a Hajdú KFT.-nek, a
Vadásztársaságnak, Egyesületünk tagjainak és azoknak,
akik segítettek ebben.
Szegényes anyagi helyzetünk miatt, itt ragadnám meg a
lehetőséget, hogy megkérjem a község támogatását, és itt
köszönném meg mindazoknak, akik támogattak eddig is
minket. Nem csak anyagi segítség szükséges, hanem
emberi erő is, jelentkezőket várunk egyesületünkbe,
hogy működésünket folytonossá tegyük, valamint a
gyermek és ifjúsági tagozatunkba is az „utánpótlás”
nevelése érdekében, hogy visszahozzuk a régi
hagyományokat.

Bővebb információkért kérem, látogassák meg a
honlapunkat a www.kotegyan-ote.hu-n vagy
írjanak e-mail címünkre: kotegyanote@gmail.com

Szűcs János
egyesületi elnök

Békés Megyei Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
A Hivatalról
2012. július 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakítása következtében a megyei kormányhivatal
önálló szakigazgatási szerveként rehabilitációs szakigazgatási szerv kezdte meg működését.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint
végrehajtási rendeletei alapján a rehabilitációs hatóság részére megállapított, és eddig három külön hatóságnál (Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság, NRSZH Orvosszakértői Bizottságai, Munkaügyi Központok kirendeltségei) ellátott feladatokat a hatékonyabb és gyorsabb
ügyintézés érdekében 2012. július 1-jétől az új szakigazgatási szerv végzi.
A korábbiakban a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás iránti igénybejelentések és kérelmek ügyében három szervezet járt el. A
beadványokat az NRSZH szakhatósági állásfoglalása alapján a megyei és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai
bírálták el, a foglalkoztatási szakterületet érintő ügyeket pedig a munkaügyi központ kirendeltségei kezelték. Ezeket a feladatokat 2012.
július 1-jétől a három szervezet munkatársaiból szerveződött hatóság, a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs
szakigazgatási szerveinek munkatársai látják el.
Munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a szervezeti átalakításokkal járó előnyöket ügyfeleink megtapasztalják.
A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladat és hatásköre
A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a rehabilitációs hatóság részére jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági
feladatokat, ellátja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint
végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott feladatokat.
1.) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,
e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad
a) a hozzátartozói nyugellátás
b) a baleseti járadék
c) a rokkantsági járadék
d) a fogyatékossági támogatás
e) az aktív korúak ellátása
f) a magasabb összegű családi pótlék
g) a bányászok egészségkárosodási járadéka
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h) a bányászati dolgozók kereset kiegészítése
i) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához.
2.) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében
szakvéleményt ad
a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához
b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról
c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,
d) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról
e) a közlekedőképességről
f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának
felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékéről
g) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről
h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről
i) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához
szükséges egészségkárosodás mértékéről
j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges
egészségkárosodás mértékéről
k) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról
3.) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal jogszabályban meghatározott esetben komplex minősítést végez. A rehabilitációs
szakigazgatási szerv a komplex minősítést jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági
bizonyítványt állít ki annak eredményéről.
A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal erre irányuló kérelem esetén a komplex minősítés keretében szakvéleményt ad a
közlekedőképességről is.
A rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területe megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével.
A Hivatal elérhetőségei
Székhely:
5600 Békéscsaba, Luther u. 3.Tel: 66/ 519-146 Fax: 66/ 519-149
E-mail: mailto:bekes@rszsz.nrszh.hu
IGAZGATÓ
Dr. Szarka Anikó Tel: 66/519-141
Email: szarka.aniko@rszsz.nrszh.hu
SZAKÉRTŐI OSZTÁLY
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Dr. Szabó Ferenc-Igazgatóhelyettes, osztályvezető Tel: 66/546-560
Email: mailto:szabo.ferenc@rszsz.nrszh.hu
ELLÁTÁSI ÉS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY
5600 Békéscsaba, Luther u. 3.
Dr. Dorogi Rajmund-Osztályvezető Tel: 66/519-143
Email: dorogi.rajmund@rszsz.nrszh.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Szakértői Osztályok /06-66/546-560/ Idézés szerint
Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály
Elbírálási ügyintézés
(Békéscsaba; Gyula) /06-66/519-140; 06-66/562-420/
Hétfő: 8.00-16.00 Kedd: Nincs ügyfélfogadás Szerda - Csütörtök: 8.00-13.00 Péntek: 8.00-12.00
Foglalkozási rehabilitációs ügyintézés
(Békéscsaba) /06-66/519-148/
Hétfő: 8.00-16.00 Kedd: Nincs ügyfélfogadás Szerda - Csütörtök: 8.00-13.00 Péntek: 8.00-12.00
(Kihelyezett ügyfélfogadási helyeken)
Sarkad: minden páratlan héten pénteken: 8.00 - 13.00
Gyula: minden páros héten pénteken: 8.00 - 13.00
www.bekeskh.hu/bekes-megyei-kormanyhivatal-rehabilitacios-szakigazgatasi-szerve
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Kutyakarácsony - állatok megmentésében kérjük a segítséget
Az ünnepek idején gondoljunk a felelőtlen állattartók által utcára kidobált, de az állatvédők révén megmentett kutyusok és cicusok
helyzetének javítására. Az embertől függő négylábú kis kedvencek megérdemelnek egy csöppnyi segítséget, vagy egy szerető gazdit.
Számukra ebben az évben is a www.kutyakaracsony.hu támogatói programmal igyekszik az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentő
csapata a megannyi problémát orvosolni
Segítsük együtt örömtelivé varázsolni az állatvédő egyesületnél gazdira váró állatok életét
Az Orpheus Állatvédő Egyesület magányos/egyedülálló állatbarátok jelentkezését várja ideiglenes örökbefogadásra. Aki nem szeretné az
ünnepeket teljesen egyedül eltölteni, az ideiglenes befogadóként hazavihet az ünnepekre egy társállatot (kutyát, cicát). Mivel az
állattartás felelős tevékenység, az állatvédők csak meggondolt segítői felajánlásokat várnak. A gazdira váró kutyusok és cicusok a
lakossági együttműködésnek köszönhetően az ünnepek idejére otthont, melegséget, törődést kaphatnak, de még az sem kizárt, hogy
véglegessé nyúlik a segítség.
Az állatmentők minden apró segítséget nagy hálával fogadnak
Egy jó kutyaház, edény, itató-etető tál, pamut rongy, kutya és cica eledel, működő fűtőtest nagyban segíti az állatok megmentését. Aki
pénzadományt szeretne küldeni az állatok mentéséhez (gyógyítás és mentés költségeihez), az az Orpheus Állatvédő Egyesület hivatalos
11735005-20489094 (OTP) számlaszámán megteheti a támogatás eljuttatását.
Gazdit keresnek a magára hagyott házi kedvencek!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatvédelmi központjában utcára kidobált/megunt állatok tucatjai keresik menedéküket, szerető
gazdáikat, végső örökbefogadóikat! A www.ebangyal.hu gazdikeresőben elérhetők az állatvédők, és informálódni lehet a négylábú
védencekről, az örökbefogadásról. Az állatok tartása komoly felelősség, így megfontolt döntés után javasolt az állatok örökbefogadás.

Kutyaház adomány

Adomány

Állatbarátok az állatokért

Adomány

Web: www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó
www.ebangyal.hu - Gazdikereső

...utcára kidobott kutyák tömkelege vár segítséget...

Orpheus Állatvédő Egyesület
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Hit
Álmomban végre alszok már, és álmodok.
Ébrednem nehéz. Mit nyitott szemmel láttam
régen, már nem tudom mi volt. Föl! Kiáltok,
csapongok, teregetek… így ezt találtam:

Hit nélkül semmi se számít.
Szeretet nélkül semmi sem létezik.
Aki mást mond, az csak ámít,
s testvérei ellen szövetkezik.

Egyedül csakis úgy lehetsz, ha Mindentől
elfordulsz konokon!
Éheznek, fáznak, szomjaznak? Vágyaikon
csak Te enyhíthetsz: szeretetnek nevezett
Örökkévalóság!

Bálint Gyula István
a Szegedi Tudományi Egyetem hallgatója

Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk!
A Kötegyáni Hírmondó Szerkesztő Bizottsága

Impresszum: Kötegyáni Hírmondó III. évfolyam 3. 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 mailto: kotegyanhirmondo@indamail.hu
NMHH NYTSZ: CE/19961-2/2012.
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Ne hagyja lekötni magát!
A kábeltévénél hűségszerződés nélkül is a legjobbat kapja!
- 5, 10, 20 Mbps Internet
- 60 tv csatorna
- Vonalas telefon 700 Ft-os alapdíjjal
KÁBELTÉVÉ, INTERNET, TELEFON KÜLÖN-KÜLÖN IS!

1. CSOMAG: 1.200 Ft/hó
d1, Helyi képújság, M1, TV2, RTL Klub, M2, Duna, Duna World, Román 1, ATV
2. CSOMAG (Az 1. csomagot is tartalmazza): 1.600 Ft/hó
PAX, DIGI Sport 1, Viasat Explorer, Hír TV, Minimax/Animax, VIASAT3, STORY4, MusicMix, Film+, Nóta
TV, 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, SUPER TV2, Comedy Central, 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, Comedy Central
SZABADULJON MEG A MŰHOLDVEVŐ BELTÉRI EGYSÉGEK ÁRAMKÖLTSÉGÉTŐL!
Megrendelés: mailto:info@jel-kep.hu, 66/427-353, 70/380-1269
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