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Öt régi, kettő új
Megalakult az új képviselő-testület
A 2014. október 12-én lezajlott helyhatósági választásokat követően 2014. október 21-én tartotta meg alakuló ülését Kötegyán Község
Önkormányzatának képviselő-testülete.
A polgármester Nemes János maradt. Ezen kívül Hajdu Jánosnak, Dr. Deák Ferencnek, Szőke Jánosnak és Sarkadi Dánielnek is újra
bizalmat szavazott a lakosság. Borbély Józsefet és Szücs Jánost először választották be a képviselő-testületbe.
Az alakuló ülésen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megválasztásra került az alpolgármester személye, illetve a képviselőtestület döntése értelmében az elkövetkezendő 5 esztendőben továbbra is két bizottság és egy tanácsnok fogja segíteni a testület
munkáját.
A 2014-2019 közötti ciklusra a polgármester indítványára a képviselő-testület - titkos szavazással - egyhangúlag Hajdu Jánost választotta
alpolgármesterré.
A képviselő-testület és a bizottságok személyi összetétele az alábbiak szerint alakul:
Kötegyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Nemes János
Hajdu János
Borbély József
Dr. Deák Ferenc
Sarkadi Dániel
Szőke János
Szücs János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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Kossuth u. 19.
Keményfoki út 19/2.
Kossuth u. 103/2.
Széles u. 2.
Alkotmány u. 28.
Jókai u. 20/a.
Kossuth u. 73.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Szőke János
Borbély József
Dr. Deák Ferenc
Sarkadi Dániel
Szücs János
Bujdosó Sándor
Gubiczáné Szőke Irma
Szőke János

elnök
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
külső tag
külső tag
külső tag

Jókai u. 20/a.
Kossuth u. 103/2.
Széles u. 2.
Alkotmány u. 28.
Kossuth u. 73.
Keményfoki út 12/2.
Gyepsor u. 27.
Szabadság u. 18.

Ügyrendi- közrendvédelmi és Humánpolitikai Bizottság
Dr. Deák Ferenc
Borbély József
Sarkadi Dániel
Szőke János
Szücs János
Balogh Sándor
Szőke Sándor
Ujj László

elnök
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
külső tag
külső tag
külső tag

Széles u. 2.
Kossuth u. 103/2.
Alkotmány u. 28.
Jókai u. 20/a.
Kossuth u. 73.
Arany J. u. 47.
Kossuth u. 42.
Bartók B. u. 52.

A képviselő-testület a település kulturális és közművelődéssel kapcsolatos feladatainak összefogása és minél színvonalasabb ellátása
érdekében Borbély József képviselőt közművelődési tanácsnoknak nevezte ki.
A megválasztott képviselők nevében is tisztelettel megköszönöm a bizalmat a település azon választópolgárainak, akik úgy döntöttek,
hogy Kötegyán sorsát 5 évre a kezünkbe adják. Meghatározott célokkal, becsülettel, tisztelettel és alázattal végezzük továbbra is
munkánkat Kötegyán, illetve a Kötegyáni lakosok érdekében.
Nemes János
polgármester

Megalakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat kampány rendezvényt tartott, amelyen 140 személyt vendégeltünk meg, egy őz
pörkölttel.
A nemzetiségi választáson 5 fő indult: Hőgyes Lászlóné, ifj. Drágos Mihály, Czinanó Tibor Attila, Csiki István, Balogh Sándor. Ebből 3
fő jutott be. Balogh Sándor, Czinanó Tibor Attila és Csiki István, amit ezúton szeretnénk megköszöni a Kötegyáni választó polgároknak.
Következő rendezvényünk a halottak napi megemlékezés volt. Több mint 400 darab mécses került kiosztásra a Kötegyáni Temetőben.
A decemberi hónapban szokásunkhoz híven minden Kötegyáni gyerekhez mikulás és a krampusz jutatta el a mikulás csomagokat,
melyet ezúton szeretnénk megköszöni a képviselő testületnek.
Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Új járda épült a Cigányzugon
A képviselő-testület döntése alapján, saját forrásból
új széles járda épült Kötegyánban a Keményfoki út
Cigányzugi részén. Ezzel az ott lakó emberek régi
vágya teljesülhetett, így biztonságosan és
kényelmesen juthatnak el otthonukig, illetve a
műútig.

Kötegyán Község Képviselő-testülete
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Kötegyáni Polgárőr Egyesület eseményei
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a Kötegyáni Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről.
A működési pénzünkből szolgálati pólókat vásároltunk az egységes megjelenés érdekében, melynek egy részét már ki is osztottuk
tagjaink között.
A rendőrséggel együttműködve közös szolgálatot látunk el, ami kifejezetten a lakosság biztonság érzetének növelése érdekében történik.
Reméljük, minél többet tudunk közös szolgálatot teljesíteni (természetesen ez szabadidőből és díjazás nélkül).
Romániában voltunk kirándulni a Mézgedi cseppkőbarlangnál 110 fővel, ami természetesen azt bizonyítja, hogy jó a közösségi szellem.
Az ebéd 70 liter babgulyás volt, ami nagy sikert
aratott, hiszen egy csepp sem maradt belőle. A
borongós, esős idő ellenére mindenki nagyon jól
érezte magát.
2014. december 6-án Közgyűlést tartottunk,
melyen 100 fő jelent meg. Ennek keretében
tisztújítás volt és minden tisztség betöltésre került.

Tímár József
Kellner Miklós
Sárosi Judit

Elnök:
Elnök helyettes:
Titkár:
Elnökségi Tagok:

Balogh Sándor
Szőke Zoltán
Ifj. Hajdu János
Hajdu Imre
Felügyelő Bizottság:
Szőke János (elnök)
Ifj. Bálint Imre
Ifj. Hadi Imre
A Kötegyán területén működő civil szervezetekkel, alapítványokkal és a határon túli testvértelepülésekkel a kapcsolatot szorosabbra
fűztük.
Az Egyesületünknek likviditási problémái nincsenek.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Együttműködő Partnereinknek, a Lakosságnak és a Polgárőröknek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánjak!
Tímár József

Új drog-prevenciós program
a Rendőrségen!
A Rendőrség 2014 szeptemberében új drog-prevenciós programot indított útjára a kiskorúak kábítószerfogyasztásának csökkentése érdekében, melyben kiemelt partnerként tekint a családokra, szülőkre.
Az új program célja, hogy minden 12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente
legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer fogyasztás
büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival.
A rendőrkapitányságokon kijelölésre került egy, a program végrehajtását végző rendőr.
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A programban résztvevő rendőr feladatai:
Tájékozató előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben tájékoztatja a 12-18 éves gyermeket
nevelő szülőket, családokat a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.
Az illetékességi területén található alap- és középfokú oktatási intézményben szorgalmi évenként legalább egy alkalommal összevont
tájékoztató előadást (szülői értekezletet) tart a szülőknek a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.
Előadásokat tart az illetékességi területéhez tartozó civil szervezetek, egyházak, gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok,
közmunkaprogramra felkészítő önkormányzatok kérésére.
Havonta egy alkalommal legalább egy órás időtartamban fogadóórát tart.
Kéthetente egy alkalommal – mindig azonos időpontban – egy órás időtartamban telefonos
ügyeletet tart azoknak a szülőknek a részére, akik személyes problémájukat telefonon szeretnék
megbeszélni.
A külön erre a célra létrehozott elektronikus postafiókjába érkezett, programmal kapcsolatos
levelekre lehetőleg azonnal, de legfeljebb 8 napon belül válaszol.
Név: Kónya János senior rendőr őrnagy
Szolgálati hely: Sarkad Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-66/375-622
E-mail cím: sarkadszertelenul@bekes.police.hu
Fogadóóra ideje, helye:minden hónap 2. keddjén 12.00 és 13.00 óra között
5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 4.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. keddjén 13.00 és 14.00 óra között

A klubélet jótékony hatásai
Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi lét, a közösségben való létezés. A közösségi tevékenységek
segítenek megőrizni nem csak a valahova tartozás, hanem a hasznosság tudatát is. A társas tevékenységek örömforrást is jelentenek. Az
együtt átélt élmények nagyobb örömet okoznak. Ezt az örömet hivatott az Idősek Klubja is megadni a mindenkori programokon
keresztül. Az elmúlt időszak eseményei: szeptember 11-én szalonnát sütöttünk, majd október közepén az Asszonykórussal közösen
bográcsoztunk és énekeltünk a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület civil házában. Október 9-én a Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda tartott
prevenciós előadást az intézményünkben. Az előadás témája: Lelki egészségűek védelme.
Az előadó Dr. Dandé Katalin pszichiáter volt. Ezzel egy időben lehetőség volt szűrővizsgálatokra is (testsúlymérés, vérnyomásmérés,
vércukor és test zsírmérés, test tömegindex számítás, CO mérés, Osteopro csontsűrűség mérés). Októberben két alkalommal, az
iskolásokkal közösen emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról és az 1956-os forradalomról. Október 30-án pedig a bűnmegelőzésről
hallottunk előadást Bátkai Miklóstól, aki a Békés Megyei Rendőr főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályáról jött el hozzánk. Ennek a
megszervezésében sokat segített Tímár József a helyi polgárőrség vezetője. November 6-án tűzmegelőzési és tűzveszély elhárítási
ismeretekről volt szó, melyet Szücs János Önkéntes tűzoltó tartott.
A következő héten a „Cukorbetegek világnapja” alkalmából a
cukorbetegség kialakulásáról és kezeléséről hallottunk érdekes
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információkat Bánóczki Zsuzsanna szakápoló előadásában. November 20-án a Ifjú Zenebarátok világnapja alkalmából az iskolából ismét
ellátogattak hozzánk a gyerekek, színvonalas műsort hoztak. Klubunk az Idősek Otthonban működik. Mivel az otthonban élő, emberek
hajlamosak elszigetelődni a társadalomtól, ezért a klub
programjaiba igyekszünk bevonni az otthonban élőket is,
ők ezt szívesen fogadják. Az eseményekről fotók is
készülnek, melyekkel az otthon falait színesítjük.
Későbbiekben ebből egy kiállítást tervezünk, hogy így is
betekintést nyerhessen mindenki a klub és az otthon
mozgalmas életébe. A fotók elkészítésében igen nagy
segítséget nyújtanak Borbély József és Bálint Imre. A
köszönetünket is szeretném most kifejezni mindazoknak,
akik a munkánkat segítik és támogatják. A klub ezen kívül
lehetőséget biztosít arra, hogy más idős személyek is
információt, tanácsadást, segítséget kérjenek.
„Mi más nagyobb emberi győzelem van még a világon,
mint szeretetre lelni egy közösségben, valahova tartozni”. /Váci Mihály/
Szőkéné Debreceni Magdolna
mentálhigiéniás segítő

A Kötegyáni Nyugdíjas Klub „Batyus Bálja”
November 21-én, szép napsütötte péntek délután 13 órától Ősz
Búcsúztató rendezvényt szervezett az Asszonykórus, mely
egyben a Nyugdíjas Klub is. Meghívtuk a társ klubokat, akik
szép számmal eleget tettek a meghívásnak. 107 fő gyűlt aznap
össze a szépen felújított Művelődési Házban. Műsorszámokkal

szoktunk egymás rendezvényeire készülni. Nagyon jó
hangulatot alapoztak meg a Sarkadi Szólisták. Az Áfészes
Csapat cigány tánccal, a többi Klubtárs népdalokkal készült.
Sarkadkeresztúrról is két csapat volt. Jelen volt még
Biharugra és Mezőmegyer nyugdíjasai is, ők is színesítették a
rendezvényünket. A műsorok után a zenész a húrok közé
csapott - amit a Baráti Kör fizetett és megkezdődött a
jókedvű mulatság. Mindenki lejtett „egy kis táncot”
még az Idősek Otthonából megjelent idősek és
dolgozók is. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
megköszönjem az Idősek Otthona vezetőjének,
Margitkának a felajánlását, ami az asztalra került, az
Önkormányzat süteményt ajánlott fel a rendezvényre.
Nemes János polgármester úrnak megköszönjük a
segítséget, hogy lehetővé tette a Nyugdíjas Klub
utazásait és mindenkinek, aki felajánlásával fokozta a
hangulatot. A jókedvű mulatság késő délutánig
tartott. Fényképek is készültek Sárosi Judit és Bíró
Orsi jóvoltából, melyek felkerültek a Facebookra.
Mivel megvendégeltek bennünket, így nem lett a mi
Bálunk „Batyus Bál”.
Köszönjük és erőt-egészséget kívánunk mindenkinek
az elkövetkező évekre is.
Nagy Józsefné és a Nyugdíjas Klub
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Idősek Napja
Ez évben is, már szinte hagyományoknak megfelelően, ezen vezetés égisze alatt
immár 5. alkalommal került megrendezésre november 14-én az idősek napja, ahol a
képviselő testülete látta vendégül a falu szép korú lakóit a felújított Művelődési
házban. A nap háziasszonya Sárosi Judit volt, az ő konferálásában Nemes János
polgármester úrtól hallgatták meg a köszöntő beszédet, melyben kiemelte az idősek
társadalmunkban és a faluban betöltött nevelő szerepét. A köszöntő elhangzása után
a helyi ovisoktól láthattunk színvonalas műsort Erdősné Marik Mónika vezetésével.
A kicsik után a Nyugdíjas Klub következett, akik remekbe szabott dalcsokrukkal
kápráztatták el a nagy számban megjelent szép korúakat. A műsorok után az

önkormányzat egy ebéddel vendégelte meg a kedves
megjelenteket.
Az étkek elfogyasztása után a jó hangulatról Leel-őssy
Ferenc, Berndt Mihály és Torzsa Tamás gondoskodott.
Ezt mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy többen
közülük táncra is perdültek. Bizonyítandó, hogy a
táncnak gyógyító hatása van ugyanis ilyenkor, ha csak
kis időre is, de meg feledkeznek fájdalmukról.
A nap zárása képpen szinte mindenki kivétel nélkül így búcsúzott: „Jövőre Veletek ugyanitt”
Borbély József
önkormányzati képviselő

Komolyzenei művek hallgatása az Idősek Otthonában
2014. 11. 20-án kulturális műsor volt az
Idősek Otthonában. November 20. az Ifjú
Zenebarátok Világnapja. Erről a napról
megemlékezés volt az Intézményünkben
Az Általános Iskola tanulói színvonalas,
igényes műsorral lepték meg az érdeklődő
lakókat és klubunk tagjait. Mi is terveztünk
zenehallgatást. Úgy gondoljuk, hogy a
zene nem csak az ifjúságé, hanem minden
korosztályé. Október 1. a Zene Világnapja.
Szeptember,
október
programok
tekintetében gazdag és zsúfolt volt. A Zene
Világnapjáról
való
megemlékezést
elmaradt.
Úgy
döntöttünk,
hogy
zenehallgatással,
ezen
rendezvényen
mulasztásunkat pótoljuk. Téves az a
felfogás, hogy komolyzene hallgatást csak műértő, zenéhez értő
embereknek lehet betervezni. A komolyzenében tucatjával
vannak olyan fülbemászó, dallamos, közkedvelt zeneművek,
amelyeket a komolyzenében járatlan emberek is szívesen
meghallgatnak. Ilyen művekből igyekeztünk egy kis zenei
„csokrot” összeállítani. Gyula város az Alföld „parányi kis
gyöngyszeme, ékszerdoboza”. A polgári hagyományokban,
történelmi múltban gazdag város nagyon sok nagy embert adott
a nemzetnek, az utókornak. Gyula város szülötte Erkel Ferenc,
a magyar nemzeti opera megteremtője, a Nemzeti Himnuszunk
megzenésítője.
Meggyőződésünk, hogy Bánk áriáját (Hazám, hazám te
mindenem… ) minden magyar ember szereti, melyből Simándy
József „ csinált operaslágert”. Ezt a felvételt hallgattuk meg.
Szintén közismert Erkel muzsika még a Hunyadi László című

operából a Palotás. (Régi magyar,
ünnepélyes, nemesi páros tánc, amely
lassú, sétáló, friss, aprózó lépések
többszöri váltakozásából áll. Több
táncmester – Lakatos Sándor, Tóth Soma,
Kinsky Károly - báli táncot alkottak
belőle.) A könnyed magyaros fülbemászó
muzsikát élvezte a hallgatóság.
Harmadik
meghallgatott
mű
volt
Beethoven: Egmont nyitány. Ez a mű a
jelenlévőknek élő történelem. 1956-ban a
forradalom napjaiban, mint mindenki, ők is
ültek a rádió előtt, ahonnan figyelemmel
kísérték az eseményeket. Napokon át a
rádióban felcsendült az Egmont nyitány,
amely azokban a sorsdöntő napokban
magyar muzsikává vált. Az Egmont nyitány ma is a világ
minden részében gyakran felcsendül a rádiókban, televíziókban,
hangversenytermekben. A világ zenekedvelőinek ez a muzsika
csupán az Egmont nyitány. Nekünk több annál. Ez a nyitány a
mi forradalmunk muzsikája, szabadságharcunk szimbólumává
vált.
Befejezésképpen Bárdos Lajos: Tábortűznél című kórusművét
halgattuk meg, melyben Bárdos a mindenki által ismert és
közkedvelt Szellő zúg távol című dalt dolgozta fel.
Zárszóként 2 nagyon szép idézet, a zenéről szóló hiteles
hitvallás hangzott el. „Mindenik ember lelkében dal van, és
saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az
ének, az hallja a mások énekét is szépnek „ ( Babits Mihály )
„Zene nélkül lehet élni, de minek.„ ( Kodály Zoltán )
Endrédi Károly
szociális és szabadidő szervező
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Őszi vigadalmak Kötegyánban

Idén is pályázhattak a Szent Mihály nap hagyományait felelevenítő programok
megrendezésére a települések, ahol a mi településünk első alkalommal vett
részt. Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozat keretében a
kormány idén is pályázatot hirdetett az önkormányzatok számára, amit
sikeresen megnyert Kötegyán Község Önkormányzata.
A kormány - ahogy én is - kiemelten fontosnak tartja a magyar kultúra
értékeinek megőrzését és gyarapítását. A Szent Mihály napi hagyományőrző
programokat szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg országszerte. A
települések kulturális, közösségi eseményekkel és országosan összehangolt
tűzgyújtással vehettek részt a programsorozatban.
Településünkön a következőképpen zajlott le: 2014. szeptember 27-én délután a
falunk központjában 16 órakor
Polgármester Úr nyitotta meg a
rendezvényt, ez után a falunkbeli
Mihályok ünnepélyes köszöntése következett. A programot a Kötegyáni Asszonykórus,
illetve a Legalább Tánccsoport előadása tette színesebbé. Ez úton is szeretném
megköszönni, hogy a produkciójukkal támogatták ezt a rendezvényt. Ezt követően egy
régi kötegyáni hagyomány elevenedett meg, kongató ( ostorcsattogtató ) verseny
keretében. 18 órakor fáklyás felvonulás került megrendezésre, ahol közel száz felvonuló
jelent meg. A felvonulás után a vacsorát Községünk Önkormányzata biztosította. Külön
köszönet illeti meg a Napközi Konyha dolgozóit, akik a finom ételről gondoskodtak. A
vacsora elfogyasztását követően, terv szerint 20 óra 30 perckor országszerte egy
időpontban került sor a máglya meggyújtására, amely nagy sikert aratott kicsiknél és
nagyoknál egyaránt.
A Szent Mihály napi tűzgyújtás egy népi hagyomány, amely a gazdasági év fordulója.
Ezután kezdték a kukoricát törni. A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat
ilyenkor hajtották haza. Útbaigazító jelzőtűznek használták a máglyát, amely segítette a
pásztorok hazatalálását. Gyakran vásárokat, mulatságokat és bálokat is rendeztek.
A tűzgyújtás után zenés táncos mulatság várta a résztvevőket.
Külön szeretném megköszönni a Polgárőrségnek és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltóknak, hogy jelenlétükkel biztosították a helyszínt.
Az őszi vigadalmak második felvonása, a Szüreti Felvonulás és Bál 2014. október 11-én került megrendezésre. Kötegyáni hagyomány a
szüreti felvonulás és bál. A szervezők igyekeztek felidézni a régi idők jó hangulatú összejöveteleit. Lehetőségeink szerint szerveztünk
lovasokat, fogatokat és magyar népviseletbe öltözött fiatalokat, akik bejárták Kötegyán utcáit. A közel egy órás menet jó hangulatban,
nosztalgikusan élő zene és nótaszó kíséretében telt el. A hagyományokhoz hűen a bíró kihirdette az esti mulatságot. A menetet követően
a felvonulók és a jelenlévők megvacsoráztak. A megnyitó után elkezdődött a Szüreti Bál, ahol a bíró a szőlő tolvajokat megleckéztette.
A hajnalig tartó vigadalomban mindenki jól érezte magát.
Szeretném mégegyszer megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. A jövőben célom az,
hogy a nemzeti ünnepeket és a kötegyániaknak kedves hagyományokat – például: farsang, majális, augusztus 20. – ápoljam, őrizzem és
fenntartsam.
ifj. Hajdu János
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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 1-től a „régi” óvodásokat a „Vuk csoportban ” Móni óvó nénivel, Maca néni és a „Csiga csoportban” Ildikó óvó nénivel,
Irmuska néni, Ildi néni várta. Délutánonként Kati óvó néni és 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 több programot is szerveztünk a gyerekeknek. A „Nagymamák és Nagypapák napja” közös bográcsozással
kezdődött. Azután körjátékoztunk, aszfalt rajzokat készítettünk, homokvárat építettünk, végül elfogyasztottuk az elkészült paprikás

krumplit. Ebéd után palacsintát ehettünk, amit Marika mama
készített, és kedveskedtek még a nagyszülők édességekkel,
üdítővel.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gondoltak ránk.
A Sarkadi Tűzoltók a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltókkal karöltve
látogattak el az oviba, amikor is eljátszhattuk, hogy mit kell tenni
egy esetleges tűz esetén. A játék során egy nagycsoportos kislányt
is „kimentettek” az öltözőből. Ezután bemutatták a tűzoltóautó
felszereléseit. A gyerekek is beülhettek az autóba, és egy körre el
is vitték őket, miközben a szirénát is kipróbálták. Felpróbálhatták
a tűzoltók ruháját, sisakját, és locsolótömlővel célozhattak.
A nagycsoportosok őszi játékfűzéssel készültek az Idősek
Világnapjára, amit a Művelődési Házban rendeztek.
November végén Adventi játszóházat tartottunk a szülőkkel, ahol
a 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.
December 1.-jén zenés műsor keretében látogatott el óvodánkba a
Télapó és minden jó kisgyermeknek hozott csomagot is.
Ezzel nem érnek véget a programjaink, karácsonyi ünnepséggel is
készülünk.
Reméljük a gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek is olyan
örömet és élményt nyújtottak a programjaink, mint amilyen nagy
szeretettel készültünk rá.
Erdősné Marik Mónika
óvodapedagógus
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Könyvtár és Művelődési Ház Felújítás 2014.
Lassan, de biztosan a befejezéséhez közelít a Darányi Ignác Terv keretén belül megvalósuló alapszolgáltatások fejlesztése Kötegyánban
című pályázat, aminek bruttó összértéke csaknem 25 millió forint. Ez a projekt a Baráti Kör Egyesület-Kötegyán Község Önkormányzat
közös gondozásában valósulhatott meg, amelynek a szellemi atyja Ungvári Mihály a megvalósítást már sajnos nem láthatta meg. A
munkálatok 2014. június első hetében kezdődtek el. A felújítás minden egyes szegmensét érintette az épületnek, kezdve a külső udvari
résztől a belső térig egyaránt. A felújításról most pedig részletesen néhány szót. A külső rész új kőporozást kapott valamint megújult a
csapadék elvezető rendszer.

Megújult a fűtésrendszer, a régi csempekályhák elbontásra kerültek és központi fűtésrendszer került kiépítésre, amihez tartozik egy
kazánház is. A hátsó részben újfelosztású vizesblokk került kialakításra női- férfi- mozgáskorlátozott mosdóval, tusolóval. Az
úgynevezett „zongorás terem” új burkolatot kapott. Ebből a helységből később vendégszoba kerül kialakításra, így már méltó körülmény

fogja fogadni az itt megszállni kívánó vendéget. Minden helységben új nyílászárók- ajtók- ablakok kerültek beszerelésre, valamint festés
és meszelés is megtörtént. A művelődési ház nagy termének padlózatát csiszolták, lakkozták. A középső úgynevezett „foglalkoztató
rész” új laminált parkettával lett ellátva. Talán a legnagyobb és legszembetűnőbb változás a könyvtári résznél fedezhető fel. Ezen a
részen a felújítási munkálatokon felül egy szintén nyertes pályázatnak köszönhetően 2,2 milliós eszközberendezés történt meg ami
magába foglalja egyes könyvtári berendezési tárgyak cseréjét valamint a könyvtár a saját ellátmányából 500.000 Forintot fordít
berendezési tárgyak vásárlására. A könyvtár ízléses berendezéséhez valamint visszapakolásához segítséget kapott a Megyei Könyvtártól,
amiért itt is szeretnénk köszönetet mondani! Reméljük az ünnepélyes átadást követően, mind nagyobb számban fogják igénybe venni
szolgáltatásainkat, mind többen vesznek részt rendezvényeinken és minél nagyobb létszámban fordulnak meg könyvtárunkban. Ezzel
legyen a Művelődési Ház és Könyvtár a falu kulturális életének motorja!
Borbély József
önkormányzati képviselő
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„Legyen még szebb a megújult könyvtárunk”
RAJZPÁLYÁZAT
Kötegyán Község Önkormányzata Rajzpályázatot hirdet
“Legyen még szebb a megújult könyvtárunk” címmel.
Rajzold le, fesd le vagy készíts montázst szabadon, amiről
szeretnél. A legjobb alkotások az újjá varázsolt könyvtár
hófehér falát fogják díszíteni.
A szabadon választott témát A/3-as méretben álmodd,
melyhez a papírt az Önkormányzat biztosítja. A rajzlapokat
átveheted a hivatal épületében Sárosi Judittól, 2014.
december 22-től.
A rajzokat 2015. január 15-ig lehet leadni a Kötegyán Község
Önkormányzatához.
Kötegyán Község Önkormányzata

Téli ünnepkör jeles napjai
és a hozzájuk kapcsolódó népszokások
A téli ünnepkör Katalin napjával kezdődött és március 12-ig, Gergely napjáig tartott. Az
ünnepnapoknak nagy jelentősége volt a népi kultúrában és van az ember életében. Az ünnep
foglalja össze az emberi létezés két oldalát: a komolyságot és a nevetést, a munkát és a játékot.
Rendkívüli alkalom, mely nem egyszeri, hanem bizonyos időközönként ismétlődik, így ciklikusan
rendezi az ember időszemléletét.
November 25. Katalin napja
A lányok védőszentje volt. Sok férjjóslás fűződik ehhez a naphoz. Időjóslás is kapcsolódik ehhez a
naphoz: Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog.
November 30. András napja
Téli évnegyedkezdő mulatságok kezdőnapja, azonban a mulatságok advent időszaka alatt
szünetelnek, ekkor tilos volt karácsonyig lakodalmat, táncos összejöveteleket tartani. Andrásnapjához fűződik a legtöbb férfijósló szokás, ezért nevezik ezt a napot, „andrásoló” napnak. A
disznóvágás ideje ekkor kezdődik el.
December- Karácsony hava
December 6. Miklós napja
A gyerekeket megajándékozó mikulás történetének a magyarság körében kevés hagyománya van, ez a szokás német
területről származik. Miklós püspök Kis- Ázsiában született évszázadokkal ezelőtt, akit a jó cselekedetei miatt avattak
szenté,a szegényeket támogatta. INNEN ERED Miklós NAPJA. Falvak, halászok, polgárok patrónusa volt.
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December 13. Luca napja
Legszigorúbb dologtiltó nap volt a nők számára. Ez a nap gonoszjáró napnak számított, a néphit szerint mindenhol boszorkányok
lesekedtek az emberekre. Ezen a napon készítették el a Luca-széket, melyre a karácsonyi szentmisén ráállva lehetett meglátni, hogy ki
boszorkány. Férfijósló szokás is kapcsolódik ehhez a naphoz. A lányok 13 papírdarabra ráírtak 12 fiúnevet, egyet üresen hagytak, majd a
párnájuk alá tették. Minden reggel kivettek egy cédulát a párnájuk alól, melyet megnézés nélkül a szemétbe dobtak. Az utolsó cédula, ha
üres volt, akkor a lány nem ment férjhez, ha fiúnév volt rajta, akkor ő lesz lány férje.
Advent
Ekkor Krisztusnak az eljövetelét ünnepeljük, régebben 6 adventusa (eljövetele) volt, ma már 4, így 4 hetes az ünnep. A profán ember az
újév eljövetelére, illetve a karácsonyra készül, míg a vallásos ember Krisztus eljövetelét ünnepelte.
December 24. Ádám és Éva napja
Ezen a napon böjtölnek, általában almát, mákos gubát, sült tököt, hüvelyeseket, halat, kalácsot ettek. Az ételek morzsáit eltették, melyet
gyógyításra használtak, vagy a tyúkoknak adták, hogy jobban tojjanak. Az almának különleges jelentősége volt e napon, szépség
egészségvarázsló szokások kapcsolódnak hozzá, illetve a palócoknál vacsora előtt az almát, annyi felé vágták, ahány családtag ült az
asztalnál, mellyel a család összetartozás tudatát erősítették. A karácsonyi asztalnál a halottaknak is terítettek. Ezen a napon éjféli misére
mentek az emberek. Az első karácsonyfa Brunszwik Terézia nevéhez köthető, mely nemesi családoknál elterjedt, a nép elsősorban egy
fenyőágat díszített fel szalagokkal, házi készítésű szaloncukorral, mézeskalácsokkal.

December 25. Karácsony első napja (Eugénia napja)
Eredetileg a téli napforduló ünnepe. A keresztények ezen a napon ünneplik Jézus születését. Tilos volt ezen a napon munkát végezni,
ezért az előtte való napokon főztek meg. Két népszokás volt ezen a napon, a betlehemes játékok és a regölés. A betlehemes játék
dramatikus játék volt, mely során dramatikus formában adták elő a Szent- család szálláskeresésétől a napkeleti király látogatásáig az
eseményeket. A regősök karácsony és újév között jártak házról-házra. A fiatal fiúk álarcban, kopott ruhában, bocskorban, zajkeltő
eszközökkel jártak a lányos házakhoz és énekeltek. Később lányok és fiúk egyaránt jártak regölni, amikor karácsonyi énekeket énekeltek,
melyért pénzt, süteményeket kaptak.
December 26. Karácsony másnapja (István napja)
Egészség és termékenységvarázsló nap volt.
December 28. Aprószentek napja
Egészségvarázsoló nap volt. Sok helyen vesszőből font korbáccsal megcsapkodják a lányokat, hogy szépek, egészségesek legyenek.
Ilyenkor tartják sok helyen a szintén korbácsolással egybekötött legényavatást is.
December 31. Szilveszter
Az év legvidámabb éjszakája volt, ezen az éjszakán eltemették az óesztendőt és különböző varázslatokkal igyekeztek megtudni, hogy
milyen lesz az újév, pl.: ólomöntés, gombócfőzés. Az év végi mulatozást az ókori rómaiak is megtartották.
Január- Boldogasszony hava
Január 1. Újév
Az évkezdet, minden népnél szerencsevarázsló és gonoszűző ünnep volt. Az egész napot vidámság és evés-ivás jellemezte. Időjóslás
fűződik ehhez a naphoz: „Ha nincs fagy januárban, meghozza majd a március és az április”. Jóslás fűződik az elsőhöz: az első újévi
látogató lesz a leány férje, amivel ezen a napon először foglalkozik az ember, azt fogja csinálni egész évben.
Január 6. Vízkereszt napja
A karácsonyi ünnepek zárónapja. Ezen a napon utoljára gyújtották meg a karácsonyfán a gyertyát, majd másnap lebontották. Ezen a
napon volt a háromkirály-járás. Megszentelték a házakat szentelt sóval és vízzel (gonoszűző), Szerekkel és krétával a bejárati ajtó fölé,
vagy a szemöldökfára ráírták, hogy GBM= (Gáspár, Menyhért, Boldizsár).
Sárosi Judit
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Látogatás Nagyölveden
„Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó!” Ez is lehet a mottója a
cikkemnek. Korábban a képviselő-testület a sikeres könyvtári
pályázatnak köszönhetően új és adomány könyveket adtak át
Nagyölved lakosai számára. Akkor ígéretet tett a két fél egymásnak mivel mind a két településen önkormányzati választások voltak
2014-ben-, hogy a választások után még találkoznak. A választások
elmúltak mindkét településen, ezáltal aktuális lett a találkozó, erre a
legalkalmasabb időpont ez év december 4-5-e volt. 4-én reggel
hajnali 5-kor volt az indulás időpontja a polgármester úr, a jegyző úr
valamint a képviselő testület tagjainak részvételével. Az út igazán
hosszúra sikerült, köszönhető ez a nem kis távolságnak. A déli
órákban érkeztünk meg a célállomásunkra a Szlovákiai Velke
Ludincére, azaz Nagyölvedre. Első utunk a polgármesteri hivatalba
vezetett, ahol Cseri Zita polgármester asszony és a képviselők
fogadtak minket. Az informális jelegű megbeszélést követően
átadtuk Kötegyán Község adománykönyveit, amelyek a helyi
könyvtárban lettek elhelyezve. Majd meglátogattuk a helyi iskolát,
megnéztük a közparkot a benne lévő faragott padokat, amiket a

fafaragó táborok alkotói néhai Ungvári Mihály vezetésével
készítettek a táborok alkalmával. Majd egy közösségi ház következett
ahol különböző szőtteseket, szőnyegeket készítenek. Meghívásnak
tettünk eleget akkor is, amikor egy nyílászárókat gyártó
nagyvállalkozónál tettünk látogatást, ahol megismerhettük az általa
gyártott nyílászárókkal valamint a készítés munkafolyamatával. Majd
vacsorameghívásnak tettünk eleget, amit a vendéglátóinkkal
költhettünk el. Ezek után a szálláshelyünkre a Gerendás
vendégházhoz hajtottunk, ott már várt bennünket Csomor László és
kedves felesége a csodálatosan felépített falusi fogadóban. Vacsora, majd hajnalba nyúló beszélgetés következett, ami után nyugovóra
tértünk. Reggel a település feltérképezése volt a cél. Rövid látogatásunk befejeztével elindultunk haza Kötegyánba a helyiektől kapott
azon ígérettel, hogy 2015-ben az ő delegációjuk is meglátogat bennünket.
Borbély József
önkormányzati képviselő
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Lekció: Ézs.54.
„1

Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma? 2Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a
szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. 3Megvetett
volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
4
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a
mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán
gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
7
Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy
nyírják, ő sem nyitotta ki száját. 8Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön
élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! 9A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el
gonoszságot, és nem beszélt álnokul. 10Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis
meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele. 11Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz
szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. 12Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt
részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és
közbenjárt a bűnösökért.”
Textus: Lk. 2:14
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!”
Tyukodi László
református lelkipásztor

Recept klub
Pulykapecsenye
Hozzávalók:
-

1db pulyka

-

füstölt szalonna

-

1 db vöröshagyma

-

1 db fokhagyma

-

1 db savanykás alma

-

só

A pulykát feldarabolom, besózom.
A mellét megtűzdelem a füstölt
szalonnacsíkokkal.
Tepsibe
rakom,
melléteszem
a
félbevágott almát, a fokhagymát és a
vöröshagymát félbevágva.
Beborítom a szalonnaszeletekkel, kevés
vizet öntök alá, fóliával betakarom és az
előmelegített sütőben puhulásig sütöm.
Majd leveszem a fóliát és pirosra sütöm
a pulykát.
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Margarinos kalács
Hozzávalók:
-

1 kg liszt

-

1 liter tej

-

3 db tojás sárgája

-

só, cukor

Kovászt készítünk 1 dl tejjel, a kanál cukorral, 2 kanál liszttel.
A kétszeresére nőtt kovászt belekeverjük a lisztbe, és alaposan
megdagasztjuk, amíg leválik a tészta a kezünkről és a tálról.
Megkelesztjük a tésztát és vékonyra kinyújtjuk.
Közben 1 csomag Ráma margarint 4 tojássárgájával, 2 csomag
vaníliás cukorral, 6 evőkanál cukorral habosra keverünk.
Lekenjük a tésztát, feltekerjük és kettévágjuk.
Patkó alakúra formáljuk, 2 egyforma tepsibe tesszük,
megkenjük tojássárgájával és előmelegített sütőben megsütjük.

Jó étvágyat!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtáros

Szeretett Testvéreim, kedves kötegyániak!
Szóltak fentről…
Karácsonyra készülve, advent idején, kicsit fájnak a mögöttünk hagyott időszak nyomai. Az elcsendesülés hónapjában, mikor
lassítanunk kellene, de folyton csak a felpörgött események diktálják, mit kell még elintézni, megvásárolni, kifizetni; mikor közeleg a
téli szünet, az ajándékok beszerzése, az „idegbaj”; mikor előre félünk, hogy nem lesz kivel ünnepelni, mert magányosak vagyunk; mikor
minden bonyolult, annak ellenére, hogy egyszerűen gondolkodunk,- akkor bizony valami nagy baj van!
Hol van már a tavalyi ünnep? A nagy összeborulás, az eltutujgatott „Kisjézus”? Hol a békesség, melyért imádkozni szoktunk?
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!”
Az első karácsonykor, ott a pusztában, ahol pásztornépek tanyáztak, így szólt az angyali kórus. Úgy hiszem, megérezték, micsoda
fenséges pillanat az, mikor az Úr szolgái a Megváltó születésekor eképpen énekelnek. Dicsérték az Isten Fiát!
Csakhogy ettől még nem lett békesség –jólét –nyugalom, stb. Ennél több kellett és több kell! Azt akarni kell, azért tenni kell…, és ez az,
ami már nem megy. Nekünk!
A betlehemi gyermek, a Megváltó Úr Jézus Krisztus tudta és tudja ezt. Neki megy! A békességért áldozni kell. A mennyei dicsőséget
otthagyva, az eget szétszakítva eljött miközénk, hogy kibékítsen az Atyával! Sorsa, itt e földön a váltsághalál volt. Értem, érted. Érted?
Jóakarat, - ez a kulcs. Hittel és reménykedve élni csodálatos! De akarni kell a jót, tenni, hiszen képesek vagyunk erre, persze csak isteni
segítséggel. Nos, kérem, Ő segített, mi következünk.
Karácsony készül, emberek!
szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Wass Albert szavaival kívánok áldott ünnepi készülődést, ünnepet, békességet és jóakaratot!
2014. karácsony havában
Tyukodi László
református lelkipásztor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, fűtött templomunkba!
Dec.24. Szenteste napja
15:00 ünnepi istentisztelet
Dec.25. Karácsony Első napja
9:30 ünnepi istentisztelet, úrvacsora
Dec.26. Karácsony második napja
9:30 ünnepi istentisztelet
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Múlik a nap múlik az év, ami rossz volt elmúlt rég. Holnap egy új évre ébredsz, ehhez kívánok nagyon sok szépet!
Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad meg a malac farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés Boldog Új Évet!
Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon.
Hideg téli estén hó fedi a tájat
ilyenkor a vörösbor hizlalja a májat
finom malacka lapul a bendőbe
kívánok sok minden jót az új esztendőben!
Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet,
csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom,
légy boldog a következő 365 napon! B.U.É.K.!
Havas téli lepedő borítja a tájat,
Ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat.
Sült malacka vándorol a bendőbe,
Kívánok sok-sok jót az új esztendőre! B.Ú.É.K.!
Ma van az év utolsó napja,
a hírt mindenki sms-ben kapja.
Kopogtat az új év már csak néhány óra,
ne gondolj most másra csak a szépre jóra. Boldog új évet!
Ez lenni kici kinai szmsz, leni ocó, nem dága, mégisz mutat, hogy van gondolász rád. Kívánni neked ójó új évet meg kiszcaládod részíre
örömt, boldogszágot! BÚÉK!

Gondjaid kerüljenek, asztalaid terüljenek! Tárcáid ne ürüljenek, fürtjeid ne őszüljenek! Barátaid szeressenek, jótündérek kövessenek!
B.U.É.K

Képeslapra nem volt időm, hozzád mennék, de nincs cipőm. Szánkón
csúsznék, ha hó esne, de maradjunk az sms-be! B.U.É.K!
Kívánok Nektek 12 hónap egészséget, 52 hét szerencsét, 365 nap
nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet! B.Ú.É.K.!
Szilveszterkor, ha éjfélt üt az óra, gondolj rám is csak egy pillanatra.
Enyhe szellő szárnyán szeretetet viszek, boldog új évet kívánok
neked!

- 15 -

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Boldog Békés Új Esztendőt Kívánunk!
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