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IV. évfolyam 1. szám

Visszatér a rally Kötegyánba
Újra tereprally költözik a Dél-Alföldre, a tavalyi kihagyás után 2014-ben újra megrendezésre kerül a Gyulai Várfürdő Kupa, a magyar
bajnokság mezőnye június 6-7-8-án csatázik egymással a térségben. A kihagyás erős hiányérzetet keltett mind a versenyzőkben, mind a
nézők sorai között.

Doboz, Tarhos, Vizesfás, Kisnyék, Sarkadkeresztúr, Sarkad (kb. 100 km versenyszakasz) és
Kötegyán (kb. 33 km versenyszakasz) településeket fogja érinteni.
Mivel a nevezési időszak még nem zárult le, az indulók részletes listájáról egyelőre túlságosan korai lenne beszélni. A szervezők annyit
már elárultak: a hazai gárda mellett néhány nemzetközi szinten is magasan jegyzett versenyző, versenyzőpáros részvételére is számítani
lehet.
A kötegyáni versenyszakasz biztonsági néző pontjai időben a hirdetőtáblákon, az interneten és egyéb helyeken lesznek megtalálhatóak!

A biztonság megszívlelendő íratlan szabályai
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Olvasd végig!
Ne érezd magad sérthetetlennek és halhatatlannak!
Egy elszabadult autó nagyot tud ütni!
Nem biztos, hogy van túlvilág!
Ne állj, bámészkodj, olvass a pálya mellett, de még a közelében sem!
Ne állj fa, korlát, fal, kerítés elé!
Semmiképp ne ülj pálya szélére, főleg ne egyre fogyatkozó tartalmú boroskannára vagy sörösrekeszre!
Ha rendőr vagy rendező rád szól, gondold végig: lehet, hogy mégis igaza van!
Jobb kevesebbet látni, mint semmit soha többé!
Mindig jól nézd meg kinek a szurkoló táborába álltál vagy maradj csendben!
Anyád, apád, testvéred, nejed, gyermeked…stb. otthon vár!
Légy tekintettel édesanyádra. Képzeld, mennyien emlegetik majd ,ha miattad állítják le a versenyt!
Viselkedj úgy, hogy véletlenül se feltételezzék rólad, hogy csak a balhé kedvéért jöttél ki a versenyre!
Tartsd be és vedd komolyan az „íratlan szabályokat”!

A biztonsági főnök és a rendezők kérése és utasítása a futam idejére
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Tisztelt Honfitársaim!
Az évente szabályos rendben visszatérő ünnepek során nem csak egymást
ünnepeljük, hanem arra is alkalmat találunk az ünnep beköszöntekor, hogy
megálljunk, elcsendesedjünk, és életünket újra átgondoljuk. Mert nincs két
egyforma ünnep. Minden gyötrődéssel teli perc, óra ellenére belátjuk, hogy a
szenvedés fájdalma nem haszon nélküli, mert erőfeszítéseink révén életünk
lassan jobbá válik. Nemzettársaink megértették ezt, és bölcs döntésükkel sorsunk
jobbításának töretlenségére szavaztak. Afelől nincs kétség, hogy gondolkodásunk
és tetteink tisztaságát hamarosan eredményekre tudjuk váltani.

Erdős Norbert
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Május 1. üzenete
Engedjék meg, hogy Hegyesi János paraszt költő, író gondolataival kezdjem írásomat, amely így hangzik.
„Az emberi élet alapja mégis csak a munka, a tudás, s a műveltség”.

A rendszerváltás 25 éve megtörtént. E huszonöt év alatt
kormányozták országunkat jobb oldali, bal oldali, szocialista és
liberális kormányok, de a dolgozó emberek munka és
életkörülményei, életszínvonaluk nem javult, s nyugodtan
kijelenthetjük, hogy romlott. Nőtt a munkanélküliség, nőtt a
szegénység. Létre jött egy új munkavállalói réteg a
közfoglalkoztatottak rétege, melyet diszkriminatív módon
különböztetnek meg a többi munkavállalótól. Értem ez alatt a
bérezés, a szabadság és a betegszabadság jogosultságát.

Itt szeretném kiemelni a mezőgazdaságra épülő magyar
élelmiszeripart (cukoripar, húsipar, tejipar, konzervipar, stb.)
Ezzel szemben, ma jó, ha van 2 - 2,5 millió munkavállaló,
amelyből egyenesen következik a munkahelyeknek ilyen
nagymértékű megszűnése. Kijelenthetjük eltűnt a magyar ipar!
Részben köszönhető az esztelen, átgondolatlan privatizációnak,
majd az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak. A
csatlakozási
tárgyalások
lefolytatásakor
nem
tudták
érvényesíteni (vagy nem is akarták), a magyar nemzeti érdeket.

Utolsó békeév - így szokták emlegetni az 1989-es évet - ekkor
Magyarországon 4,5 millió munkavállaló volt ebből a számból
adódóan, amely természetesen szorosan összefüggött a meglévő
munkahelyek tucatjaival. Amelyet képezett a magyar
mezőgazdaság és a magyar ipar és annak különböző ágazatai.

Egy szóval az EU - hoz való csatlakozásunk ebben a formában
és feltételekkel kijelenthetjük, hogy nagy károkat okozott
nemzeti érdekeinknek. Nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy
ilyen magas százalékban nőtt a munkanélküliség, szegénység
aránya Magyarországon az elmúlt 25 évben.

Ma 2014-ben mi lehet Május 1. legfontosabb üzenete! - Biztos munka! - Biztos jövedelem! - Biztos jövő!
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Igen ma az a legfontosabb üzenete Május 1.-nek a bérből, fizetésből élők számára, hogy élet és munka körülményeik érdemben
változzanak, de nem csak a dolgozó emberek számára üzenet, hanem az országot irányító, a hatalmat gyakorló kormányzat számára is.
Ezért felelősségük óriási!
Almási István gondolataival szeretném zárni írásomat, amely így hangzik:
„Nehéz feladat tehát ma munkavállalónak, munkásnak lenni, de küzdeni kell, ez a teleordított világ talán egyszer felismeri, hogy mibe
ültette bele az a tőke, amelyik ma véres kezeiből munkát ad akiknek, akik meg lemaradnak azok az éhes tartalékok Dózsa kiéhezett
katonái, akik belemarnak önön testvérükbe”. Ez ma Május 1. üzenete!
Szőke János
önkormányzati képviselő

A húsvétról - egy kicsit a nyuszin túlról
Miközben a húsvéti készülődés
közepette már mindenki megvásárolta a
tojásokat,
sonkákat,
kalácsokat,
rózsaburgonyákat,
nárciszokat
és
csokoládéhalmokat, érdemes azt is
átnézni, mit ünneplünk igazán – nyuszi
nélkül.
A húsvét a kereszténység számára
Krisztus
kereszthalálának
és
feltámadásának ünnepe. Úgy tartják, ez
éppen a zsidó húsvét, azaz a kivonulás
ünnepével egy időben történt, hiszen ezt
ünnepelte meg Jézus tanítványaival az
utolsó vacsorán. A keresztény egyházak
egyik úgynevezett mozgó ünnepe: a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének
ünnepe, amelyet március vagy április
hónapban tartunk: 325-ben az első
niceai zsinat döntött úgy, hogy minden
évben a tavaszi napéjegyenlőséget
követő első holdtölte utáni első
vasárnap ünnepeljük húsvét vasárnapját.
A Biblia szerint Jézus - pénteki napon
történő keresztre feszítése után - a harmadik napon, azaz vasárnap feltámadt. A húsvét elnevezés arra utal, hogy a böjti időszak után
ekkor újra lehet húst enni. Ekkor jut hagyományosan főszerephez a húsvéti sonka, ami a böjt hústilalma után még különlegesebb
fogásnak számít. Emellett a tojás, a friss zöldségek is mind az újjászületés, a feltámadás jelképei. Az ünnep jellegzetes ételei részben
bibliai jelentést hordoznak: a bárány például Jézusra, az Isten bárányára utal. A piros tojások színe Jézus vérét idézi. A locsolkodás
hagyományának is bibliai eredetet tulajdonítanak: a Jézus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vivő, ujjongó asszonyokat locsolták le,
hogy lecsendesítsék őket. Más források szerint a tojásfestés- és ajándékozás, valamint a lányok locsolása az ősi termékenységvarázsló
szertartásokat is felidézi.
Ugyan mai modern világunkban a locsolkodás egyet jelent a kölnivel és azzal, hogy „büdös-lesz-a-hajunk”, mégis érdemes
visszagondolni arra, hogy régen anyáink és nagyanyáink idejében ez nagyon mókás ünnepnek számított: a csapatokba verődött fiúk
vödrökkel, később szódásüvegekkel felfegyverkezve indultak a lányok házaihoz, azzal a szándékkal, hogy pacallá áztassák őket, és még
ezért jutalmat is vártak színesre festett tojás, csokoládé vagy megvendégelés formájában. Vissza kellene térnünk a korábbi vízzelöntözős szokáshoz.
Így hát arra kérek mindenkit, ne hagyja kiveszni ezt az ünnepet is a családból, a falunkból, hiszen a sokak által kényszerű hétfőből igazi
szórakoztató napot csinálhat. Vízzel vagy kölnivel, de inkább az előbbivel.
Dézsi Dóra

Tájékoztatás a Faluinformatikus szolgáltatásról
A Faluinformatikus szolgáltatás törvényes keretek között működik. Jogtiszta és szabad felhasználású
operációs rendszerek és programok telepítése, beállítása (Windows, Linux, Android), hálózati
problémák kezelése. Az indulásától már több mint 300 helyszíni segítséget kértek, szóbeli segítséget
és tájékoztatást még ennél is többen. Az informatikai segítségnyújtás jelenleg szünetel, de a
lehetőségekhez mérten folytatódni fog.
Herpácsi Tibor
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I. világháborús emlékmű felújítása
Kötegyán Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság „Emlékművek
helyreállításának támogatása” című pályázatára. A pályázat keretében az anyagi forrás hiánya miatt nem megfelelően gondozott első
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázaton igényelt összeg 3.500.000. Ft.
A támogatói döntés függvényében a felújítási munkálatok tervezett kezdete 2014. szeptember 1., a befejezés várható ideje pedig 2014.
október 31.
A tervezett munkálatok:
-

Az
emlékmű
alapos
tisztítása és konzerválása
és
kiegészítő
tábla
elkészítése.

-

A kerítésen végzendő
felújítási tervek: kőanyag
tisztítása, konzerválása, a
fugázó anyag pótlása, a
műkősapkák természetes
kőre való cseréje, a
vasanyag
kezelése,
festése.

-

Az emlékmű közvetlen
környezetének – 80 m2 –
vasbeton alapon fugázott,
térkő burkolattal történő
ellátása
.

Az emlékmű és környezetének
állagmegőrző karbantartásával
és felújításával célunk, hogy a
településünk első világháborús
áldozatainak emelt emlékmű a
továbbiakban is elérje célját: a
község lakói és az idelátogatók
számára fenntartsa a társadalmi emlékezetet, erősödjön a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló identitás.
Bálint Andrea
projekt menedzser

Művelődési Ház felújítása
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása Kötegyánban
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013 (XI. 8.) VM
rendelet, az úgynevezett IKSZT 2.0 program keretében nyert 24.987.594. Ft támogatást. A program célja a kötegyáni Művelődési Ház
korszerűsítése.
A kezdeményezés és tervezés kulcsszereplője Ungvári Mihály, az Egyesület elnöke volt.
A felújítás tartalmazza az épület állagának teljes feljavítását, a nyílászárók cseréjét, fűtésének korszerűsítését, valamint az akadálymentes
közlekedés lehetőségét. Ezen felül, az Egyesület a benyújtott pályázatban vállalta, hogy a felújított Művelődési Házban a lakosság
számára térítésmentes szolgáltatásokat fog nyújtani a következő témákban:
-

a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása
közösségi programok szervezése, lebonyolítása
közművelődési programok szervezése, lebonyolítása

A program megvalósításában az Egyesület fő szakmai partnere Kötegyán Község Önkormányzata, amely anyagi, szervezési, és
adminisztrációs támogatást nyújt a beruházás megvalósításához.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatásának előkészítése folyik. A beruházás várható kezdete 2014. június vége, a befejezés
határideje a tervek szerint 2014. augusztus 31.
Bálint Andrea
projekt menedzser
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„Azt mondják a cinegék, Itt a tavasz, nyitnikék!”
2014-ben óvodánkban a Csiga csoportba 20 és a Cica csoportba 18 kisgyermek jár.
Idén hamarabb érkezett a tavasz, és sajnos érkeztek vele a vírusok és bacilusok is bőségesen. De mi voltunk az erősebbek, legyőztük a
támadásokat!
Egy egész hetet szántunk a Farsang
hagyományainak felelevenítésére.
Próbáltuk ezt a hetet különlegessé
tenni a gyerekek számára azzal,
hogy farsangi álarcot, szemüveget,
kókuszgolyót,
só
liszt
süteményeket készítettünk. Több
anyuka, nagymama lepett meg
bennünket finomabbnál finomabb
süteménnyel, üdítővel. A gyerekek
pillanatok
alatt
mindent
elfogyasztottak. Nagy örömünkre, a
farsangi bálunkra néhány szülő is
jelmezt öltött magára. Mondhatom,
hogy mindenki alaposan kivette a
részét a jól sikerült mulatságból.
Áprilisban is több program várt
ránk. A már hagyománnyá váló
Tavaszi
játszóházat
is
megrendeztük. A szülőkkel együtt
apró húsvéti ajándékokat, asztali
díszeket készítettünk.
Április 17-én egy 6 fős csapattal
képviseltük
óvodánkat
Méhkeréken, ahol egy kistérségi ügyességi verseny került megrendezésre. Májusban eljutottunk Nyíregyházára, megnéztük az
állatkertben a „Fóka-show”- t, az oroszlánokat, a kis majmokat… Ez az álmunk valóra vált, köszönhető ez a márciusban megrendezett
Jótékonysági bálunknak, amelynek bevételét erre szántuk. Sok helyi- és nem helyi vállalkozó is támogatta tervünket, illetve a Román
Kisebbségi Önkormányzat, és a Kötegyáni Közoktatásért Alapítvány is anyagi segítséget nyújtott.
Májusban iratkoznak be a leendő óvodásaink, és ebben a hónapban köszöntjük az édesanyákat és a gyermekeket is, anyák napja és
gyermeknap alkalmából. Az évet az óvodai ballagással zárjuk május 31-én ½ 10-kor, ahol 14 nagycsoportos óvodás búcsúzik el az
óvodánktól és kezdi meg szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.
Mátyási Sándorné
óvodapedagógus

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében feladatunk: a gyermek fejlődését
biztosító támogatásokról való tájékoztatás, megelőzést célzó tanácsadás, szabadidős programok szervezése, a településen élő gyermekek
szociális helyzetének, veszélyeztetettségének feltérképezése, figyelemmel kísérése, információszolgáltatás, életvezetési, mentálhigiénés,
pszichés, jogi tanácsadás, adományok közvetítése, helyettes szülői hálózat működtetése.
A szolgáltatást Kötegyán község közigazgatási területén élő, nevelkedő valamennyi gyermek/család igénybe veheti, különös hangsúlyt
kapnak azon családok gyermekei, akiknek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésük nem, vagy csak részben biztosított.
A szolgáltatást minden esetben térítésmentesen lehet igénybe venni és önkéntesen, ha az igénylő kérésére jön létre. Amennyiben a
gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor a törvényben meghatározott esetekben az ellátás
igénybevétele kötelező jellegűvé válik.
Szolgáltatásunk elérhetőségei:
telefonon: 278-422 számon (ügyfélfogadási időben);
személyesen: a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Kötegyán, Kossuth u. 33. szám alatti Önkormányzati épületben található
Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Kliens fogadási idő:
hétfő – kedd – szerda - csütörtök: 8.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 óráig; lehetőleg időpont egyeztetéssel, krízis esetén időpont egyeztetés
nélkül személyesen vagy telefonon keresztül.
Molnár Kata
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Márciusi megemlékezések az Idősek Otthonában
A március ünnepekben, megemlékezésekben, jeles napokban bővelkedik. (Nemzetközi Nőnap, Március 15., Tavaszkezdő nap: március
21. A tavasz kezdetéhez kapcsolódik egy közismert jeles nap is: „Sándor, József, Benedek - zsákban hozzák a meleget”. Gyakran
előfordul az is, hogy a húsvét is március végére esik.) Intézményünk ellátottjai, dolgozói ebben a hónapban két alkalommal gyűltünk
össze megemlékezni.
Március 8-án összejöttünk az Idősek Otthonában, ahol jelképesen virággal köszöntöttük a bentlakó idős nőket, a Nappali Klub nőtagjait,
valamint az Intézményben dolgozó nőket.
A bensőséges ünnepségen a következő ünnepi beszéd hangzott el:
„ Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére,
hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy 40.000
munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő csökkentésért. A
nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette
hivatalossá az ENSZ közgyűlése. 1910-ben Koppenhágában, a
II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson Clara Zetkin
javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot. A
Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 8-ra, a New
Yorki textilmunkások 1857-es sztrájkjának emlékére. Egyes
források szerint, egy New Yorki gyárban, 1908-ban, ezen a
napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkásnő, akiknek
emlékére tették erre a napra a nőnapot. A Nemzetközi Nőnapot
1911. március 19-én ünnepelték Ausztriában, Dániában,
Németországban és Svájcban. A tüntetéseken akkoriban a nők
választójogainak megszerzése kapott hangsúlyt. Az 1980-as
évektől március 8-án a nőszervezetek felvonulásokon hívják fel
a figyelmet követeléseikre (esélyegyenlőség, egyenlő bérek),
valamint a nők társadalomban viselt óriási szerepére. Sok
helyen, e napon a civil szervezetek a nők elleni erőszakkal
szemben emelik fel szavukat, a nőket érintő családon belüli
erőszak, a munkahelyi zaklatás, prostitúció és a nők elleni
erőszak egyéb formáinak áldozataira, akiket a jog sem véd
kellően, e cselekmények elkövetői továbbra is jórészt
büntetlenül maradnak.

gyerekek szeretnek. Kikérdezik a leckét, felvarrják a leszakadt
gombot. Ha kell odaállnak a beteg gyerek ágya mellé, aggódva
figyelik, hogy lement-e a láz, használt-e a gyógyszer. Mire már
mindent elvégeznek, késő este van. Lehet, hogy nem volt idejük
megnézni a kedvenc sorozatukat, de nem tesznek
szemrehányást. Nem várnak hálát. Mindent önzetlenül,
szeretetből, feltétel nélkül tesznek. Az idő mint mindenkit, őket
sem kíméli. Ők is megöregszenek, gondozásra, ápolásra
szorulnak. Idősen, öregen, betegen is elégedettek életükkel,
örülnek, hogy gyerekeik „sínen” vannak. Tudják, hogy a
gyerekek távol vannak, nekik is megvannak a mindennapos
gondjaik, nem tudnak mindig jönni, ünnepnap, ha hétvégére 1-2
órára összegyűl a család. Mi egy évben egyszer ilyenkor
megemlékezünk róluk. De meggyőződésem, az év többi napján
is szeretettel gondolunk rájuk, a szeretetünk ott van az év többi
364 napján, virágok nélkül is, köszöntő nélkül is. Holnap is,
holnap után is”.
1848 a népek tavasza. Európa több nagy városában megmozdult
a nép, hogy kivívja függetlenségét és szabadságát. A bécsi
forradalom hatására, hírére március 15-én Pesten is kitört a
forradalom. A forradalom szele, mint mindenhová, így a mi
vidékünkre is eljutott. A forradalomnak van helyi vonatkozása
is. A szabadságharc leverése után itt bujdosott Táncsics Mihály,
kinek a falu akkori lelkipásztora, Osváth Imre adott menedéket.
Táncsics Mihály emlékét intézményünk falán (korábban iskola
volt itt) emléktábla őrzi.1982-ben a Kötegyáni Általános Iskola
akkori tantestülete úgy döntött, hogy hagyományt teremt,
minden évben március 15-én megkoszorúzzák a Táncsics
emléktáblát. l982-ben a koszorúzás iskolai rendezvény volt,
mely a későbbi években település szintű megemlékezéssé
szélesedett ki.

Ez az ünnep sok helyen, így pl. nálunk Magyarországon is mára
már elveszítette politikai tartalmát és jelentőségét, jobbára
virággal, apró ajándékkal ünneplik. Hazánkban a hagyomány
szerint ezen a napon mi férfiak, jelképesen virággal köszöntjük
a nőket. Az átnyújtott virág szimbolizálja a nők iránti
tiszteletünket, szeretetünket. Van miért tisztelni, szeretni a
nőket. Néhány percben csak a teljesség igénye nélkül lehet
felsorolni azt a sok minden szépet, jót, amit mi férfiak
köszönhetünk a nőknek. Közhelyként hangzik, hogy a nők
vállán mi minden van, mennyivel több feladat hárul rájuk, mint
ránk férfiakra. A nők tartják össze a családot. Ha minden
rendben van, ha minden rendjén van, ha „olajozottan mennek a
dolgok”, az a nőknek köszönhető. Ők azok, akik a hivatás
mellett feleségek, anyák és nagymamák. Délután kezdődik
számukra a második műszak. Mindenre van idejük, mindent
türelemmel, szeretettel csinálnak. Sohasem magukra gondolnak,
amikor főznek. Azt főzik meg, amit a családtagok, főleg a

Az utóbbi években megváltozott a koszorúzás színhelye. Szőke
Sándor, falunk szobrászművésze által készített Kossuth szobor
a Polgármesteri Hivatal épülete előtt áll. Jó néhány éve március
15-én, itt a Kossuth szobor előtt koszorúzással egybe kötött
ünnepségen emlékezünk meg 48 hőseiről. Mindig szóba kerül
az ünnepi beszédekben Táncsics Mihály neve, de az
emléktáblája mostanáig néhány éven keresztül koszorú nélkül
maradt. Az idén a március 15-ét megelőző napokban ötletként,
javaslatként elhangzott, hogy Táncsics kötegyáni vonatkozása
miatt az ő emléktábláját is illő lenne megkoszorúzni.

A javaslat „megértő szívekre, és fülekre” talált. Így semmi akadálya sem volt annak, hogy az idei március
15-i koszorúzáson az Idősek Otthonának lakói és dolgozói stílusosan elhelyezhessék az ő intézményük,
lakóotthonuk falán lévő emléktáblára a megemlékezés, kegyelet koszorúját. Az Idősek Otthonában
megrendezésre került ünnepi megemlékezések kedves színfoltjai voltak a március hónapnak.

Endrédi Károly
az Idősek Otthonának
szociális és szabad idő szervezője
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A nyár veszélyei iskolásoknak
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így legyen, és jó emlékekkel kezdődjön ősszel az iskola, fogadd meg
tanácsainkat!
BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN, BÁTRAN FORDULJ SEGÍTSÉGÉRT A RENDŐRSÉGHEZ, A 107-ES VAGY 112-ES
SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMON!
KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!
−Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz körül, mielőtt átkelsz az úttesten!
−Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, és viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon legyen világítás!
−Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsági övet, ne ülj idegen vagy ittas sofőr autójába!
−Ha tömegközlekedéssel közlekedsz: soha ne próbálj meg fel- és leszállni, ha már berreg a csengő, utazás közben kapaszkodj!
FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSAN!
−Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzz!
−Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt!
−Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel!
−Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még úszógumival
vagy gumimatraccal sem!
−Ne fürdőzz éjszaka vagy szürkületben!
SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN!
−Ha egyedül vagy otthon, ne engedj idegent a lakásba!
−Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják
szüleid, az érted felelősséget vállalók, hogy hol vagy!
−Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid,
kerékpárodat mindig zárd le!
−Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az
információnál vagy a rendőrségen!
−Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha azt teszed, lehet, hogy bűncselekményt követsz el, és magad is bűncselekmény
áldozatává válhatsz!
INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN!
−Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket!
−Ne vásárolj a neten!
−Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz!
−A regisztrációs neved ne a személyneved legyen!
−Ne ismerkedj a neten! Ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg!
−Ne chat-elj idegenekkel!
−Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig használj tűzfalat, vírusirtót!
NYARAD AKKOR GONDTALAN, HA TE NEM VAGY GONDATLAN!
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

A Rubik-kocka története, kultusza, Rubik-tények, érdekességek
A kezdetek:
A kocka 1974-es feltalálásáig maga Rubik Ernő sem sejtette, hogy találmánya később számos nemzeti és nemzetközi verseny központi
elemévé válik. 1975-ben igényelte a kocka szabadalmazását, amit két évvel később meg is kapott. Ebben az évben már Magyarországon
is megjelentek a Rubik-kockák.
Rubik Ernő kezdetben a 2x2x2-es kocka megalkotását tűzte ki célul. Komolyabb problémába csak akkor ütközött, amikor azt kellett
kidolgoznia, hogy a kocka miként lenne elforgatható mindhárom tengelye körül. Először gumigyűrűkkel és mágneses rögzítéssel
igyekezett megoldást találni a problémára. Végül a kockaelemek egyedi kialakítását látta a legoptimálisabbnak, hiszen így azok képesek
voltak egymást stabil módon összetartani, úgy, hogy közben egymáson is könnyen el tudtak csúszni. Rubik a belső mechanizmus
kialakítására az ihletet a Duna kavicsaiból merítette, amelynek szélei teljesen simák voltak. Később az oldalak eltérő színeket kaptak,
hogy jobban lehessen látni, ahogy egymáshoz képest elmozdulnak. A színezés érdekessége, hogy a kocka párhuzamos oldalai csak a
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sárga színkomponensben különböznek. Ez annyit tesz, hogy a
fehérrel átellenben a sárga szín található, míg a narancssárgával
szemközt a piros, végül a kékkel szemben a zöld szín
helyezkedik el. Rubik Ernő találmányát a “Magic Cube” vagy
“Bűvöskocka” névre keresztelte. 1980-ban az Ideal Toy
Corporation nevezte át Rubik kockára.
Magyarországon eddigre közel 300.000 darab kocka kerül
értékesítésre, míg külföldön 68.000 darab. Az esztendő végére
már 16 országban árusítják a játékot és csak az NSZK-ban 4
millió darabot értékesítenek, míg az itthoni eladások 1 millióra
duzzadnak. A következő években többszörös ‘Év Játéka’ díjas
termékké vált, miközben Rubik Ernő számtalan elismerés és
kitüntetés birtokosa lett (Állami Díj, Kossuth-díj, Jedlik Ányosdíj). A kocka egyúttal 1981-ben bekerült a New York-i Modern
Művészetek Múzeumának építészeti és dizájn gyűjteményébe is.
A kocka-kultusz:
A kocka sikerét mi sem bizonyíthatja jobban, mint az, hogy
páratlan ötletessége és egyedi kivitelezése révén egy kihívó és
ezzel is világrekordot beállítva. A kirakási mizéria olyan
közérthető logikai játékként emberek millióit kerítette
magasságokba emelkedett, hogy már a legtöbb versenyen létezik
hatalmába. Rubik Ernő elmondása szerint a kocka a sikerét
bekötött szemmel, fél kézzel, illetve lábbal kirakási kategória is.
“ellentmondásos” mivoltának köszönheti, hiszen egyszerre
A kocka sikere annyira elsöprő, hogy a popkultúrában betöltött
található meg benne az egyszerűség és az összetettség, így kocka
szerepe is betonbiztosnak látszik. Számtalan használati és
révén egyszerre teremthetünk kapcsolatot a renddel és a
ajándéktárgyat mintáztak meg róla, így bekerülve az emberek
káosszal. Az évek teltek, de a kocka iránti lelkesedés és a fejtörő
mindennapjaiba. Olyan ikonikus, egyszerűen felismerhető
jellegének színvonala lankadatlan maradt. Újabb és újabb
jelenség lett ebből a kis szerkezetből, hogy számos filmben,
határokat feszegetve szervezik meg évről-évre a Rubik termékek
könyvben, magazinban, plakáton, reklámban, sőt Amerikában
kirakását középpontba helyező bajnokságokat. Legyen az
még a saját TV-sorozatában is feltűnt már. A kocka egyszerű
világverseny, vagy csak nemzeti forduló, jelentős számban
ötletével és látványos kinézetével adta el és kedveltette meg
érkeznek ún. SpeedCuber-ek, azaz “Gyorskockázók” az
magát a világ számos országában. A 2011-es év folyamán
eseményekre. A cél pedig több kategóriában is adott. Minél
mintegy 7 millió darab kelt el belőle!
hamarabb kirakni egy bizonyos Rubik-kockát vagy épp fejtörőt,
Rekordok:
A kocka kirakása magának a feltalálónak, kis gyakorlással közel 1 percet vett igénybe. Vannak azonban olyanok, akik rengeteg kitartó
gyakorlás révén képesek a kocka kirakását ennek a 60 másodpercnek a töredéke alatt is elvégezni. Ők a SpeedCuber-ek. A magyarul
csak Gyorskockázóknak nevezett játékosok művészi szintre emelték a játékszer használatát és a kocka kirakása számukra rutin szintű
műveletnek számít a világrekord megdöntéséhez. Az első, 1982-es nemzetközi Gyorskockázó versenyen, Ronald Brinkmann,
nyugatnémet kockázó által beállított 19 másodperces világrekord 2011-re az ausztrál Feliks Zemdegs rekordja révén 5.66 másodpercre
csökkent! 2007 májusában a francia Thibaut volt az első ember, aki egy nyílt versenyen áttörte a 10 másodperces korlátot és rakta ki a
kockát 9,86 másodperc alatt. A vakon kirakási rekordot egy magyar versenyző, Endrey Marcell tartja, aki a kocka állásának
memorizálásával együtt 27.65 másodperc alatt fejezte be a játék kirakását.
Érdekességek:
Több mint 350 millió Rubik-kockát adtak el világszerte. Ha a kockákat egymás tetejére helyeznénk el az Északi saroktól a Déli sarokig
elérne! A “Cubing” a mai napig minden korosztályt megfertőz. “Cubaholics”-ok azt mondják, hogy “Rubik-csukló” és a “kubista
hüvelykujja”-ban szenvednek! A kocka ihletet adott a divat, az építészet, a zene, a filmek, színdarabok és politikai beszédeknek. Van is
egy külön művészeti mozgalom a “Rubikubism”. A Rubik-kocka további kockák létrehozására sarkallta a játékgyártókat, így születhetett
meg a 6x6x6-os, 7x7x7-es, 8x8x8-as, 9x9x9-es, 10x10x10-es és 11x11x11-es, sőt a 12x12x12-es kocka. Az emberi teljesítőképesség
korlátait kereső kalandvágyó kockások akár a 17x17x17-es verzióval is megpróbálkozhatnak!

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

hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont
nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont
módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a
meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet
felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés
szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A
meghívólevelet mindenki vigye magával. Az emlőrák a nők
leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul
férfiaknál is.

2001 óta a Népegészségügyi Program
keretében a hölgyek emlőszűrésre és
méhnyak szűrésre kapnak meghatározott
időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre
kétévente a 45-65 éves korcsoportba
tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre
háromévente a 25-65 éves korcsoportba
tartozó hölgyek kapnak névre szóló
meghívást.
Emlőszűrésre
a
meghívólevélben pontosan megírják,

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

Testvértelepülésünk, Kápolnásfalu
történetének rövid áttekintése
Eredetmonda: A közösségi tudatban, a község nevének eredetét az Orbán Balázs által említett hargitai kápolna (1622) leköltöztetésének
tulajdonítják, (habár ebben az időben már létezik saját kápolnája) 1602-ben már szerepel a nevében mivel a székelyek szent hegyének, a
Hargitának igen nagy jelentőséget tulajdonítnak.
Történeti visszatekintő: A terület már a XI.-XII.
A fejedelem intézkedésének célja az volt, hogy a
században lakott hely volt. Ezt bizonyítja a
lakatlan, zord vidéken az átkelést biztosítsa a
Gyulafehérvári Püspökség levéltárában lévő irat,
tolvajok ellen, valóságos csendőr szerepét töltötte
mely szerint a község 3 aranyat és 60 tizesadót
be a falu. Innen származik a Tolvajos-tető
fizetett, ami azt igazolja, hogy már ez időben elég
elnevezés. Ez a telepítés 3-4 évet vett igénybe, mert
népes hely lehetett. A következő századokban
a jómódba lévő családok nem szívesen hagyták ott
sehol sem találunk feljegyzést, azonban annyi
termékeny földjeiket. Később azonban megállták
bizonyos, hogy a 150 éves török pusztítás, s a
helyüket a nehéz életkörülmények között is.
protestanizmus terjedésekor a község sok nehéz
Példásan kivették részüket az összekötő út
napot élt át, helyzeti fekvésénél fogva, sokszor
építésénél, ingyen iga és munka által, habár
került portyázó hadak, később az erdélyi
jobbágyok soha nem voltak. A XVIII. században,
fejedelmek átkelő vagy gyülekező katonai hadak
Apafi Mihály idejétől kezdve külön követet küldött
útjában, akik állandóan zaklatták, zsarolták az itteni lakosságot.
a község az Országgyűlésbe, mely kiváltságát megőrizte 1919Emiatt a fejlődésnek indult község elpusztult. Ezt bizonyítja az
ig. A község legelső kápolnája 1710-ben épült, amiről állítólag
Isvánfy plébános 1724-bõl származó "Monográfiája" melyben
nevét is kapta, helyében 1797-ben épült a mai templom. 1721
leírja, hogy a falut Bocskay István (1604) telepíti vissza, főleg
május 13-án XII. Kelemen pápa a Kápolnásfalvi kápolna
Csíkból, Gyergyóból, Háromszékről hoz családokat. Ezt ma is
(templom) javára búcsút engedélyez Szent Péter és Pál
igazolni lehet, mert a családok eredetét visszamenőleg
tiszteletére.1844-45 -ben építette a község a temetői kis
Gyergyóban, Csíkban Háromszéken meg lehet találni. A
kápolnát a Szentkereszt felmagasztalására, ezt a napot máig is
családnevek is igazolják ezt a tényt (Csíki - Csíkból, Elekes ünneplik.
Háromszékről).
A település megközelíthetősége: A Központi-Hargita hegység délnyugati előterében, a Nagy-Homoród
és Kis-Homoród folyók vízválasztóján, a 13A. műút mentén, Székelyudvarhelytől 22 Csíkszeredától 30
km-re fekszik. A falutest tengerszint feletti magassága 875 m.
A lakosságra vonatkozó adatok: Kápolnásfalu lakossága:2026 fő, amiből 390 gyermek, 1100 aktív, 630
lakos pedig 60 éven felüli. Színmagyar falu (csupán két román rendőr él a faluban) az aktív lakosság 60
%-a mezőgazdasággal és fakitermeléssel foglalkozik, 40 %-a dolgozik az iparban, állami munkások
száma 50.
Mezőgazdaság: szántó 630 ha, kaszáló 1912 ha, legelő 1306 ha, közb.erdő, 1222 ha.
Állatállomány: szarvasmarha 900 tehén, ló 380, sertés 700, juh 2000
Gazdaság: 11 kereskedelem, 4 fafeldolgozó, 3 fém, 6 fa, 4 fakereskedés, panzió 4
Turisztikai látványosságok: Földrajzi fekvésénél fogva, természeti környezete turisztikai szempontból
igen értékes. A Madarasi menedékházhoz kék sávjelzésű 13 km - es gyalogút vezet. A 13A műúton
Homorófürdő a községtől 4 km-re elérhető. A szentegyházi "Hargita Gyöngye " termálfürdő (4 km),
Szeltersz üdülőhely - borvízforrásaival (6 km) valamint Kirulyfürdő (15 km) a községből könnyen
elérhető.
A település nevezetesebb ünnepei: Szent Péter és Pál búcsu - junius 29., Falunapok julius második
hétvégéjén, Szüreti bál ( szeptember), Nagykorúsítás ( minden év utolsó vasárnapján)
Emlékházak, tájházak, falumúzeumok, kulturális tevékenység: néprajzi gyűjtemény, tájház, 100 éves
parasztházak (kb. 10), fúvószenekar, színjátszó csoport, iskolai-, egyházi énekkar, népdalkör
Alapítványok, egyesületek: Barázda Gazdakör, Kápolnási gazdák egyesület, Kápolnásfalu
Gázegyesület, Kápolnásfalu Közbortokosság, "Kriza János" Iskola Alapítvány, PRO-CĂPÎLNIŢA
KÁPOLNÁSFALUÉRT Egyesület, Felső - Homoródmente Mikrórégió Egyesület, 10-ek Egyesülete
Falusi turizmus, vendégfogadás, vendégházak: LŐRINCZ PANZIÓ, CSILLAGÖSVÉNY PANZIÓ,
MÁRIA VENDÉGHÁZ, MELINDA VENDÉGHÁZ, KIS PANZIÓ
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Népviselet, hagyományok, néprajzi örökségek: A férfi
népviselet a hagyományos székely népviselet elemeiből áll,
megkülönböztetője csak a harisnya sajátos vitézkötéses
díszítése. A női népviselet a hagyományos piros szoknya és
lájbi, fehér ing és kötény, sajátosságai: a szoknya és a lájbi
szőttes "bogos" anyaga, valamint a kötény varrott díszítése a
"szegfüves". A népművészet még élő művelői a
szövőasszonyok,
akik a szedettesek, hímesek és
gyapjúszövevények mesterei, valamint a székely-kapufaragó és
állító mesterek.
Turisztikai útvonalak:
A.- Kicsi Homoródloka túra (1 napos gyalogtúra), Felszegi
borvíz- ivóvízbeszerzés, Kicsi Homoródloka-kirándulóhely 1
km–re a falutól, Homoródfürdő - l órás séta alatt elérhető (5
km) A javasolt útvonal egy nap alatt megtehető, vezetőt a
Polgármesteri Hivatal biztosít, étkeztetés a szabadban
megoldható, nyáron fürdési lehetőség a gátnál, szabadtéri
játékok, tánc a szabadtéri színpadon.
B.- Madarasi Hargita túra (2-3 napos gyalogtúra) A Madarasi menedékházhoz kék sávjelzésű 13 km-es gyalogút vezet, ahol étkezési és
elszállásolási lehetőség is van. Vezetőt a Polgármesteri hivatal biztosít.

Közfoglalkoztatásban résztvevők felkészítése a baj óráira
Felkészítési programot indított a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság: a
térség egyik fő veszélyforrása kapcsán az árvízi védekezésre készítik fel a
közfoglalkoztatott állampolgárokat szerte Békés megyében.
A Sarkadi járás területén első alkalommal Kötegyánban hajtották végre a
felkészítést több mint száz résztvevővel a helyi önkormányzat és a Sarkadi
Katasztrófavédelmi Őrs közös szervezésében. A közfoglalkoztatottak
mozgósíthatásuk céljából általános polgári védelmi kötelezettségeikről,
valamint a településük, térségük árvízvédelmi és vízkár-elhárítási feladatairól
kaptak átfogó képet.
Amennyiben a térséget érintően a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak plusz
humán erőforrásra lesz szüksége, a program révén a védekezés során
számolhat a katasztrófavédelem által felkészített közfoglalkoztatottakkal is.
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Közlemény
Tisztelt Kötegyáni Lakosok! Több éven keresztül voltam a Kötegyáni Hírmondó Szerkesztő Bizottságának elnöke. Ezt a tisztséget
teljesen ingyen láttam el, semmilyen pénzt, anyagi jutatást nem kértem, és nem kaptam, mint ahogyan a szerkesztő bizottság többi tagjai
is ingyen dolgoztak a lapért! Én lemondtam a szerkesztő bizottság elnöki tisztségéről, és a jövőben semmilyen formában nem veszek
részt az újság szerkesztésében. Lemondásom egyetlen oka, hogy nem értek egyet Nemes János polgármesterrel a települést alapvetően
érintő dolgokban. Véleményem szerint a polgármester nem tartotta be választási ígéreteit, és választási ígéreteivel ellentétesen
cselekszik!
Susánszki Imre

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni Susánszki Imrének, a Kötegyáni Hírmondó leköszönő elnökének áldozatos, odaadó munkáját, melyet
falunk hivatalos lapjának szerkesztéséhez nyújtott!
a Kötegyáni Hírmondó Szerkesztőbizottsága
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A szerkesztőség és kiadó címe: 5725 Kötegyán, Kossuth utca 33. Telefonszám: 06-66/ 278-422.
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NMHH NYTSZ: CE/19961-2/2012.

- 10 -

- 11 -

Kötegyán egyetlen magyar tv-szolgáltatója

Biztosítjuk Önöknek a környék leggyorsabb Internetét és
legjobb képminőségét
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