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V. évfolyam 1. szám

Megújult közösségi tér és könyvtár Kötegyánban
Hosszú építési és átalakítási munkálatok végére került pont ez év április 10-én 11 órai
kezdettel. Ekkor adták át ünnepélyesen a kívül, belül teljesen felújított művelődési házat
és könyvtárat. Ezzel egy időben emléktáblát is lelepleztek, mely az egy éve elhunyt
Ungvári Mihály képzőművész és közösségfejlesztő, Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
egyik alapító tagjáról és elnökéről kapta a közművelődési intézmény, integrált közösségi
tér a nevét.
A délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepség nyitányaként a Himnuszt hallgathatták meg a
jelenlévők. Ezt követően Nemes János Kötegyán polgármestere mondott köszöntő
beszédet, melyben méltatta Ungvári Mihály munkásságát, kitért arra, hogy igazi
lokálpatrióta ember volt. Kötegyán hírnevét öregbítette határon innen és túl. Igazi
csapatmunkának nevezte továbbá a faluvezető azt, hogy a közművelődési intézmény így
- ilyen formában megújulhatott és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy Kötegyán egy élhetőbb
település maradhasson. A megemlékező beszédek
sorában Dr. Kovács József a térség országgyűlési
képviselője következett. Beszédében kihangsúlyozta a
vidék fontos szerepét, mondván: ”A vidéknek is élnie
kell!” A beruházásra kitérve pedig kiemelte, hogy 25
millió forint pénzbeli és az emberek összefogásának
eredményeként valósulhatott meg a projekt. Rakonczás
Szilvia, a megyei könyvtárigazgató, beszédében reményét
fejezte ki, hogy mind többen fogják látogatni a könyvtárat,
veszik igénybe szolgáltatásait. Pocsajiné Fábián Magdolna
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Titkára a közösségi
szintér fontosságára hívta fel a figyelmet. Závogyán
Magdolna Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkár
asszony szavait Beke Márton az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Közművelődési Főosztályának vezetője
tolmácsolta a jelenlévőknek, kiegészítve azzal, ami őt és édesapját Misihez fűzte. A
hivatalos köszöntők végeztével a Békés Megyei Könyvtár szervezésében Nagy Erika és
Tomanek Gábor színművészek prózai és zenés fellépésének lehettünk szem és fültanúi. A
fellépők sorát a Kötegyáni Általános Iskolások színjátszó csoportjának műsora követte.
Felkészítőjük Pallag Mária tanárnő volt. A „Leg a láb” alapfokú művészeti iskola népi tánc
műsora is nagy sikert aratott Hajdu Gergő vezetésével. A sort a Kötegyáni Asszonykórus
dalcsokra zárta, melyben felcsendültek a névadó kedvenc dalai is.
Ezek után a nap háziasszonya Hajdu Erzsébet felkérte az egybegyűlteket, hogy fáradjanak ki
a Művelődési Ház Kossuth utcai részéhez és történjen meg a Szőke Sándor helyi
szobrászművész által megálmodott alkotás leleplezése. Az emléktábláról a leplet Nemes
János polgármester és a névadó özvegye Ungváriné Spiegel Julianna távolították el.
Megtörtént az átadás és a névadás. Ezek után a meghívott vendégek megtekinthették a névadó alkotásaiból nyílt kiállítást, ami a mai
napig látható a könyvtár helyiségében.
Borbély József
önkormányzati képviselő
közművelődési tanácsnok
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Beérni látszik a kitartó és kemény munka gyümölcse
Kötegyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. március 13-án megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III. 13.) önkormányzati rendeletét.
A költségvetés hiánya a 2015. évre vonatkozóan 19.542.464 Forintban került megállapításra. Ezzel együtt a képviselő-testület
kinyilvánította a költségvetés kiadási és bevételi számainak ismeretében, hogy a 2015. évi költségvetés az elmúlt évek legbiztosabb
lábakon álló, jól átgondolt, racionális költségvetése. A költségvetés fő kiadási és bevételi sorait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
2015. évi kiadások összesítése jogcímenként:
Kormányzati
funkció
.011130
.013320
.41 233
.41 237
.047410
.064010
.060206
.072111
.072311
.074031
.081030
.082044
.082091
.096020
.105 010
.013350
.106 020
.107 060

Megnevezés
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
Köztemető fenntartás és működtetés
Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejlesztés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkanélküli aktív korúak ellátása
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Lakásfenntartással összefüggő ellátások
Egyéb szociális és pénzbeni ellátások
Kiadások összesen

Összeg
129 671 708
100 000
6 116 078
32 901 255
600 000
6 500 000
4 772 000
406 400
183 500
3 858 839
460 000
700 000
750 000
39 758 408
1 426 140
254 000
2 230 200
1 180 000
231 868 528

2015. évi bevételek összesítése jogcímenként:
Kormányzati
funkció
.B11
.B 16-05
.B 16-06
.B 3
.11 130
.066020
.096010
.096020
.013350
.B813

Megnevezés
Működési támogatás államháztartáson belülről
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától támogatás
Elkülönített pénzalaptól támogatás
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
Város és községgazdálkodási szolgálat
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen

Összeg
113 539 268
3 170 000
12 580 961
14 306 000
26 049 072
2 540 000
547 624
893 674
631 740
38 067 725
212 326 064

Költségvetés egyenlege:
-19 542 464
Fontosnak tartom e helyen rögzíteni, hogy a 2011. évi költségvetés még 42 millió 606 ezer Forint költségvetési hiánnyal került
elfogadásra. Mára az Önkormányzat oda jutott, hogy hitele, valamint pénzintézet felé fennálló tartozása nincs. A szállító partnerek,
szolgáltatók irányába az aktuális számlák ki vannak fizetve. Mindez az elmúlt évek tudatos, átgondolt és takarékos gazdálkodásának
köszönhetően tudott megvalósulni. A teljesség igénye miatt itt fontos megemlíteni, hogy a fentieken túlmenően a közfoglalkoztatás
komoly jelentőséggel bír az önkormányzati gazdálkodás ilyen irányú alakulásának tekintetében.
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Fentiek eredményeképpen kijelenthető, hogy teljesült a 2010-ben és 2014-ben felállt képviselő-testületek azon vállalása, hogy a növekvő
ütemű költségvetési hiányt meg kell állítani, majd csökkenő üteművé kell fordítani.
Kötegyán Község Önkormányzata költségvetési hiányának alakulása 2011-2015 évek között:
42 606
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költségvetés
hiánya (eFt)

2015

Fontosnak tartom azt, hogy e sorok keretein belül megköszönjem a kitartó és kemény munkát mindazoknak, akik munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a szinte kilátástalan költségvetési problémákat magunk mögött hagyjuk. Mára oda értünk, hogy
költségvetésünk lehetővé teszi azt, hogy a településünk fejlődése érdekében fejlesztésekben tudjunk gondolkodni az előttünk álló
években.
Nemes János
polgármester

Sajtóközlemény
EKOP-2.A.2-2012-2012-0004
„Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása”
A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 165 MILLIÓ FORINTOS
FEJLESZTÉST VALÓSÍTOTT MEG A KONZULI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
HATÉKONYABB
ÜGYKEZELÉSÉNEK ÉS AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAINAK BŐVÍTÉSE
CÉLJÁBÓL.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium az Új Széchenyi
Terv Elektronikus Közigazgatási Operatív Program
„Ágazati pályázat és a közigazgatási szolgáltatásokhoz
való hozzáférést támogató fejlesztések” pályázatának
keretében, az Elektronikus ügyintézés című projektjével
elnyert támogatásból korszerűsítette és egyben
egyszerűsítette
a
konzuli
ügyfélszolgálatainak
ügymenetét, továbbá az ügyfelek számára nyújtott
szolgáltatásainak a körét is növelte.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Konzuli
Szolgálaton keresztül hajtja végre a konzuli
tevékenységekkel kapcsolatos feladatait. Az elmúlt
években pl. több százezren folyamodtak magyar
állampolgárságért, illetve a külföldön élő magyar állampolgárok száma is jelentősen megnövekedett. Ez utóbbi jelenség az útlevél- és
hiteles fordítás megrendelése ügyek intézése iránti igények növekedésében is megmutatkozott.
A hatékonyság javítása és a jobb ügyfélkiszolgálás érdekében a Minisztérium fontosnak tartotta a korszerű, elektronikus ügyintézés
bevezetését, ezért született meg fenti két ügytípusra a kérelmek on-line benyújtását támogató alkalmazás. Ennek révén az ügyfelek
számára az ügyek indítása, az ügyintézők számára pedig a munkafolyamata kényelmesebbé válik. A rendszer rugalmas kialakítása a
későbbiekben lehetővé teszi további ügytípusok esetében on-line kezdeményezését.
A projekt révén tehát egyszerűsödik a közigazgatási folyamat és eljárás, ezzel is hozzájárulva a közigazgatás belső folyamatainak
megújításához, a közigazgatási munka hatékonyabbá tételéhez.
A projekt keretében a Konzuli Szolgálat e-ügyintézéséhez szükséges informatikai eszközparkjának egy része is megújult. Ennek
keretében a tárca az új szolgáltatások biztosításához szükséges szervekkel, a schengeni tagállamokban lévő külképviseletek pedig
okmányolvasókkal, biometrikus adatvételezési készletekkel, több tucat új munkaállomással és egyéb információtechnológia eszközzel
bővültek.
Külgazdasági és Külügyminisztérium
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Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj – pályázatok elbírálása
Az Önkormányzat által 2014 évben is meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat. A 2015.
évi fordulóra az Önkormányzat mind az „A”, mind pedig a „B” típusú pályázatot kiírta. Az „A” típusú pályázati kiírásra 6 hallgató
nyújtotta be pályázatát, míg a „B” típusú kiírás alapján 2 érettségiző pályázott.
A beérkezett pályázatok az EPER rendszerben kerültek benyújtásra, azok érkeztetése, ellenőrzése megtörtént. A beérkezett 8 db pályázat
a pályázati kiírásnak megfelelt, bírálatra alkalmas volt.
A Képviselő-testületnek 2014. december 8-ig kellett a pályázatokat elbírálni. A pályázati támogatás 3 elemből áll, az első elem a helyi
önkormányzati támogatás, a második a megyei önkormányzati támogatás, míg a harmadik része az intézményi támogatás.
A támogatás az „A” típusú pályázat esetén 2x5 hónapra, a 2014/15-ös tanév II. félévére, valamint a 2015/16-es tanév I. félévére, míg a
„B” típusú pályázat esetén 3 (2015/16, 2016/17, 2017/18) tanévre, tanévenként 2x5 hónapra szól. A támogatási összeget az

önkormányzatnak két részletben kell átutalni a Támogatáskezelő részére 2015. január 31. illetve augusztus 31-i határidővel.
A Képviselő-testület az önkormányzati támogatás mértékéről döntött, és a pályázók szociális helyzetük figyelembevételével
sorrendiséget állapított meg.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

A kormányhivatalokhoz kerülnek 2015. április 1-jével a
családtámogatási ellátások
A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal
összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól.
Ezzel a kormányhivatalok olyan ellátások folyósításában működnek közre, amelyek a megyében csaknem 57 ezer állampolgárt
érintenek, így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a
nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás.
Változás továbbá, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a
keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kormányhivatalok hatáskörébe fognak tartozni.
A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent változást, a Megyei Kormányhivatal az átvett feladatokat törekszik úgy
megoldani, hogy az érintett ügyfelek részére a jogszerűen járó juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az
állampolgárokhoz, anélkül, hogy számukra érzékelhető lenne a szervezeti változás.
A közigazgatás e reformja óriási vívmánynak ítélhető, hiszen a családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket kiterjedt
intézmény hálózatban a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet majd
nyújtani.
A jogszabályváltozás eredményeképpen az ügyfeleknek kedvező változás, hogy ezután nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a
lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézést, ezzel megvalósítva az államigazgatás átalakításának elsődleges célját a hatékonyabb
ügyintézést, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtését.
Békés Megyei Kormányhivatal

Lakossági tájékoztató a Sarkadi Kistérség
orvosi ügyeletének működéséről
Az ügyelet működtetője:
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.)
Ügyelet telefonszáma: 66/375-229
Az ügyeletben ellátott települések: Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán,
Mezőgyán, Méhkerék, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta és Zsadány
települések közigazgatási területe
Ügyeleti idő:
• hétköznapokon 16.00 - tól másnap reggel 08.00 óráig
• hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában.
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Ügyeletes gyógyszertárak: a helyi lapban és médiumokban közöltek szerint!
MI A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET FELADATA?
"KÖZPONTI ÜGYELET: Az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási
szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve."(47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet)
TEHÁT ALAPFELADATUNK A SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ESETEK, SÚLYOS
MEGBETEGEDÉSEK ELLÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON.
Az 1997. évi CLIV. ún. egészségügyi törvény a betegjogok között határozza meg a sürgősségi egészségügyi ellátáshoz való jogot, mely
szerint minden betegnek joga van:
 sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz,
fájdalmának csillapításához, szenvedésének csökkentéséhez,
 az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő
egészségügyi ellátáshoz,
Ugyanakkor ugyanezen tv 27. § (1). meghatározza, hogy:
 A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
Azaz a betegek nem hívhatják fölöslegesen az ügyeletet, mert ezzel más betegek egészségét, életét veszélyeztethetik!
Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési időn kívüli, alapvetően sürgősségi ellátásra és
hatósági közreműködésre szervezett, többfajta tevékenységi kört is magában foglaló ellátás.
A betegeknek mindenképpen azt javasoljuk, hogy panaszaik jelentkezésekor minél hamarabb, lehetőleg rendelési időben forduljanak a
háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai szakaszában meg lehessen kezdeni a részletes kivizsgálást és gyógykezelést. Ügyeleti
időben az ügyeletes orvosnak lényegesen kevesebb lehetőség áll rendelkezésre a betegségek részletes kivizsgálására, feladata az
elsődleges vagy csoportdiagnózis felállítása, a sürgősségi ellátás megkezdése és szükség esetén a betegút további szervezése.
Ha ügyeleti időben jelentkezik a betegség, akkor szintén minél hamarabb jelentkezzenek az ügyeleten, ne várják meg a betegség
súlyosabbra fordulását!
Kérjük, hogy a kezelőorvos által felírt gyógyszereket időben váltsák ki, mert a térségben nincs lehetőség a gyógyszerek helyben történő
folyamatos kiváltására.Legyenek figyelemmel a rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és kiváltására, mert az
ügyelet főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem minden
esetben tudunk segíteni.
Az ügyelet NEM érkezési sorrendben látja el feladatait, hanem a szigorúan meghatározott sürgősségi ellátási sorrendben. A sürgősségi
sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata.
AZ ÜGYELETI BETEGELLÁTÁS HELYE:
Az ügyeleti időben történő betegellátás alapvetően az ügyeleti rendelőkben történik. A rendelőben megjelenő betegek állapotuknak
megfelelően, sürgősségi sorrendben kerülnek ellátásra.
Lakáson, területen történő helyszíni ellátásra kizárólag a jogszabály adta kereteken belül, csak valóban indokolt esetekben, súlyos
betegség, mozgáskorlátozottság esetén kerülhet sor. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető
gyakorlat, az ellátandó terület ill. lakosságszám nagyságát figyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,5
órát is igénybe vehet. Ezen idő alatt a rendelőben akár 6-8 beteg ellátása is megoldható, ráadásul a rendelőben többféle eszköz és
magasabb létszámú ápolószemélyzet segíti az orvost a magas színvonalú betegellátásban. Az indokolatlan házhoz hívások tehát súlyosan
veszélyeztethetik a valóban rászoruló betegek ellátását.
HOGYAN HÍVJUK AZ ÜGYELETET?
Az Ügyeleti Szolgáltatósaját diszpécserszolgálatot működtet, mely kapcsolatban
áll az Országos Mentőszolgálattal.
A diszpécserszolgálat telefonszáma: 66/375-229. Ha tehát az ügyeletet
szeretnék elérni, ezt a számot hívják.
(Természetesen továbbra is él a mentőszolgálat 104-es hívószáma, amit a
hirtelen jelentkező legsúlyosabb kórképek: pl. eszméletvesztés, szélütés- vagy
szívinfarktus gyanúja vagy pl. balesetek esetén azonnal hívhatnak. Ha kétségük
van, hogy melyik hívószámot tárcsázzák, bármelyiket hívhatják, tehát a 104-et
vagy a 375-229-et is)
A diszpécserszolgálat működésének előnyei:
 Bejelentéskor az erre kiképzett diszpécser (aki sürgősségi egészségügyi
szakember) egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a
riasztandó sürgősségi egységről. Tehát az állapot súlyosságától függően
küldhet rögtön mentőegységet (eset- vagy rohamkocsit, kiemelt
mentőegységet) vagy kiküldheti az orvosi ügyeleti szolgálatot. Amennyiben a
diszpécser az ügyeletet küldi, arról is tájékoztatja a bejelentőt, hogy annak
érkezésére kb. mikor számíthat.
 Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége adiszpécser ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
 A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti rendelő felkeresését.
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Teendők helyszíni betegellátási igény telefonos bejelentése esetén:
• Az ügyeletet lehetőleg csak felnőtt hívja, gyerekeket ne bízzunk meg ezzel.
• A bejelentés során őrizze meg nyugalmát, próbáljon lényegre törő, pontos információkat adni, hogy ezzel is segítse a beteg időben
történő ellátását!
• A bejelentő lehetőleg tartózkodjon a beteg mellett, hogy pontos információkat tudjon adni a mentésirányítónak.
• Fontos, hogy pontosan adják meg a bejelentő nevét, a beteg nevét, a beteg tartózkodási helyét (nem mindig azonos a lakcímmel!), a
beteg panaszait, valamint azt a telefonszámot, ahol az ügyelet szükség esetén a beteget elérheti.
• Az ügyelet megérkezéséig a bejelentő tartózkodjon a helyszínen, biztosítsa az ügyeletes orvos beteghez történő bejutását
• A beteg állapotának változása/romlása esetén haladéktalanul jelezzék ezt a diszpécserszolgálatnak
• A bejelentő fogadja a telefonhívást, amennyiben az ügyeletes orvos a megadott számon szükség esetén a bejelentőt visszahívja.
A telefonos bejelentés során a hívást fogadó mentésirányító a bejelentőnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével, a betegség
kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolatban. Kérjük ne vegyék ezt felesleges időpocsékolásnak, ezek az információk alapvetően
szükségesek ahhoz, hogy minden beteg az állapotának megfelelően, a lehető leghamarabb ellátásra kerüljön!
Az indokolatlan, kényelmi szempontok alapján történő helszínre hívást a diszpécserszolgálat nem engedélyezi. Ebben az esetben a beteg
ügyeleti ellátását az ügyeleti rendelőben tudjuk biztosítani. Amennyiben a beteg háznál történő ellátása indokolt, a diszpécser közli az
ellátás várható időpontját, és tanácsot ad hogy addig mi a teendő. A beteg állapotának változása esetén (pl állapotromlás, vagy a
panaszok megszűnte stb.) kérjük azonnal jelezzenek vissza a diszpécserszolgálatnak, hogy ennek megfelelően tudjanak az ellátási
sorrenden módosítani.
A BETEGELLÁTÁS SORRENDJE
Ügyeleti időben a betegellátás nem érkezési ill. hívási,
hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik. A
sürgősségi sorrend felállítása a rendelőben az ügyeletes
orvos, a helszíni ellátások esetén a diszpécserszolgálat
feladata. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra váró betegek közül
mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül következőként
ellátásra, akár a rendelőben, akár otthonában tartózkodik.
Így előfordulhat, hogy bár a rendelőben még több beteg is
várakozik ellátásra, az ügyeletes orvosnak mégis ki kell
mennie egy súlyosabb állapotú beteghez, ami hosszabb
idejű várakozást is eredményezhet a rendelőben. A
rendelőben megjelenő nagyszámú beteg esetén pedig
házhoz hívásnál fordulhat elő hosszabb várakozási idő.
Ügyeletes orvosaink törekszenek az ügyeletet igénybe vevő
betegek lehető leggyorsabb és szakszerű ellátására, de
várakozás még így is előfordul.
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
2014. évben is lehetőség nyílt szociális célú
tűzifára pályázni. A Képviselő-testület 86/2014.
(IX.30.) határozatával döntött arról, hogy a
46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújtott be, 330 erdei m3
keménylombos tűzifa vonatkozásában. A
belügyminiszter 2014. október 27-én döntött
arról, hogy Kötegyán Község Önkormányzatát
3.086.100,Ft.
támogatásban
részesíti.
Térségünkben a Dalerd Zrt. az az
erdőgazdálkodó, akivel az önkormányzatok
kapcsolatban állnak. A Dalerd Zrt.-nél a
keménylombos tűzifa ára bruttó 19050.- Ft/m3,
így a támogatási összeget átszámolva 162 erdei
m3 tűzifa odaítéléséről kellett döntenie a
képviselő-testületnek.
A lakosság részére a kiszállítást is az
önkormányzat biztosította, saját eszközeivel.
A támogatásban részesített önkormányzatoknak
rendeletben kellett szabályozni a szociális
rászorultság szabályait, az igénylés részletes
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feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a
kincstárnak kellett benyújtani.
A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifa
támogatás igénylésének szabályairól szóló 15/2014.
(XI. 27.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet szerint Szociális célú tűzifa támogatás
természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy
tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő
berendezéssel biztosítja.
A kérelmek elbírálása során előnyt kell biztosítani az:
- aktívkorúak ellátására jogosultak,
- időskorúak járadékában részesülők,
- lakásfenntartási támogatásban részesülők,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család,
- kiskorú gyermeket nevelők,
- egyedül élő időskorúak részére.
Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. A szociális célú tűzifa támogatásról a Képviselő-testület jogosult dönteni.
A támogatás iránti igényeket 2014. december 31. napjáig lehetett benyújtani.
Az Önkormányzathoz 289 kérelem érkezett. Ebből 287 kérelem felelt meg az előírásoknak, két kérelmező hiánypótlás felszólítására sem
csatolta a szükséges mellékleteket.
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

„Sándor napján megszakad a tél…”

2015 januárjában, óvodánkban a Csiga
csoportba 16 és a Vuk csoportba 13
kisgyermek jár.
Egy egész hetet szántunk a Farsang
hagyományainak
felelevenítésére.
Próbáltuk ezt a hetet különlegessé tenni
a gyerekek számára azzal, hogy farsangi
álarcot,
szemüveget,
só-liszt
süteményeket készítettünk, festettünk,
ragasztottunk, játszottunk, mókáztunk,
mulattunk. Több anyuka, nagymama
lepett meg bennünket finomabbnál
finomabb süteménnyel, üdítővel. A
gyerekek pillanatok alatt mindent
elfogyasztottak.
A farsangi bálunkat a szépen felújított
Művelődési Házban tartottuk. Nagy
örömünkre sokan kíváncsiak voltak a
mulatságunkra. A farsangunk bevételét
a
gyermeknapi
kirándulásunkra
fordítjuk. Májusban szeretnénk eljutni
Szegedre a Vadasparkba.
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A már hagyománnyá váló Tavaszi játszóházat idén ismét megrendezzük, mellyel az ünnepi készülődést, ráhangolódást szeretnénk
elősegíteni. A szülőkkel együtt húsvéti ajándékokat, asztali díszeket készítünk.
Az április elején megrendezésre kerülő Könyvtármegnyitó ünnepségen a nagycsoportos gyerekek egy tavaszi játékfüzérrel lépnek fel
Erdősné Marik Mónika vezetésével.
Április 13-án a Szalontai óvodák óvónői látogattak el hozzánk.
Április 20-án egy 5 fős csapattal képviseltük óvodánkat Okányban, ahol egy kistérségi ügyességi verseny került megrendezésre.
Májusban iratkoztak be a leendő óvodásaink. Ebben a hónapban köszöntjük az édesanyákat és a gyermekeket is, anyák napja és
gyermeknap alkalmából.
Az évet az óvodai ballagással zárjuk május 30-án ½ 10-kor. 7 nagycsoportos óvodás búcsúzik el az óvodánktól és kezdi meg
szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.
Mátyási Sándorné

Február hónap utolsó tanítási napján
farsangi projektnap volt a kötegyáni iskolában
Erről az eseményről tudósítanak tanulóink:
Télbúcsúztatás
Alig vártuk, hogy végre elkezdődjön ez a nap! A korábbi évektől eltérően az idén az iskolában rendeztük a farsangot. Reggel a
Színjátszó csoport tánccal és vonatozással indította a napot. Ezután az osztályok bevonultak a saját tantermükbe, ahol az
osztályfőnökükkel álarcot és jelmezeket készítettek. A 2. óra után minden gyerek megkapta a zöld pólóját, amit az iskola ajándékozott
nekünk. A legtöbb felsős gyerek aláíratta a pólóját az emlék kedvéért. Ezután Pallag Marika tanár néni farsangi szokásokkal ismertetett
meg bennünket, majd Forrás Imréné Zsuzsa tanító néni bíztatott minket éneklésre. Ebéd előtt kimentünk az szabadba és a 8. osztály
vezetésével elindult a felvonulás Kötegyán utcáin. Ez hangos ricsajjal és énekléssel járt. Ezzel szerettük volna elűzni a telet. Miután
visszaértünk az iskolába, már várt ránk az emberméretű „TÉLBANYA”. Ezt elégettük és vele együtt a papírra vetett rosszaságokat is.
Ebéd után elkezdődött a várva várt tombolahúzás, ahol sok ajándékot sorsoltunk ki. A zenét meghallván tudtuk, hogy elkezdődött a sulibuli, az álarcos bál, ahol kedvenc zenénkre táncolhattunk. Köszönjük ezt a vidám, változatos farsangot, amit együtt tölthettünk
barátainkkal és tanárainkkal!
Ujj László
8. osztályos tanuló, DÖK elnök

A legjobb farsang
2015. február 27-én volt a farsang az iskolában, amit már nagyon vártunk mindannyian. Ebben az évben közösen készítettünk
jelmezeket. Elhatároztuk, hogy békakirályok és békakirály-lányok leszünk. Reggel elkészítettük a zöld színű szemüvegeket, a békakalapokat és a zöld csillogó bogarakkal díszített buli-sapkát. Kaptunk az iskolától egy zöld pólót, aminek nagyon örültünk. Ezt magunkra
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vettük, és a kalapokat is. Így vonultunk megismerni a farsangi néphagyományokat és tanultunk is egy dalt az egész iskolával. Aztán az
osztályban előadtuk a „Száraz tónak nedves partján…” kezdetű dalt, ami igen viccesre sikerült. Eszünkbe jutott az első osztályban tanult
játékos gyermekdal, az „Én vagyok a széles szájú béka!” Előszedtük a szekrényből a régi álarcokat is. Volt farkas, róka, kutya, béka,
nyúl, elefánt. Kiválasztottuk a gólyát is. És előadtuk! Jelképesen elégettük a Télboszorkányt. A végén Joci bácsi megörökítette az
egészet. Az tetszett a legjobban, mikor a gólya elijesztette a békákat. Volt nagy futkározás, visítozás! A következő órában pihentetésül
megismertük a farsangi néphagyományokat és tanultunk egy dalt. Ekkor az egész iskola együtt volt a hatodikosok tantermében. Az utcán
zajjal űztük el a telet! Reméljük sikerült! Visszaérkezve az iskola udvarán igazából is elégettük a Télbanyát, amire előtte feltűztük a
rossz dolgainkat. Most jutott eszünkbe a színjátszósok reggeli vidám jelenete, jókat kacagtunk rajta, még táncoltunk és vonatoztunk is!
Délután is zenére buliztunk, de előtte büszkék voltunk, mert a mi osztályunk nyerte a legtöbb tombolát!
Nagyon jól éreztük magunkat!
Magyar Natália, Vári Martina, Berndt Henrietta, Mózes Szimonetta, Papp Ketrin
4. osztályos tanulók

Március 15.
1848. március 15-e minden magyar ember számára kiemelt jelentőségű. Ez a nap mindenkiben szimbolikus jelentéssel bír, amely
kialakította a szabadság és a nemzeti tudat érzését. Ennek a dátumnak nagyon sok mindent köszönhetünk. Ekkor keletkezett a gyönyörű
Nemzeti dalunk, amelyet Petőfi Sándor két nappal a forradalom kitörése előtt írt meg. A nemzeti zászlónk piros-fehér-zöld színeinek
hivatalossá válása is szorosan összefügg ezzel a nappal. Az, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest lett, illetve hogy a
hivatalos nyelv a latin helyett a magyar lett, minden magyar ember szívében örömöt hozott. Nem tagadhatjuk meg a múltunkat,
büszkének kell lennünk erre a napra. Ugyanúgy, ahogy 1848-ban, a mai világban is nagyon nagy fontossága van a nemzeti
összefogásnak, a kitartásnak és a tenni akarásnak. Ha nem teszünk meg mindent, akkor nem tudjuk előrébb vinni kis hazánkat.
Napjainkban, március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra és nemzeti zászlóval díszítik az épületeket. A hagyományok
szerint a pesti forradalom vezérei, Petőfi Sándor és Jókai Mór viselték először a nemzeti kokárdát. Mindketten a szerelmüktől kapták a
forradalom estéjén. A három szín jelentése a következő: a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi.

Mi is történt pontosan ezen a napon?
A korai órákban a márciusi ifjak a Pilvax kávéház előtt
várták Petőfi Sándort. Miután Jókai Mór is csatlakozott
hozzájuk, a Pilvax kávéház környékén több száz fős tömeget
toboroztak, a 12 pont kikiabálásához. Ez a nagy tömeg
először az egyetemhez vonult, ahol Petőfi elszavalta a
Nemzeti Dalt és felolvasta a tömegnek a 12 pontot. Ezt
követően a már jelentősre duzzadt tömeg együttesen vonult át
Landerer - Hackenast nyomdához, ahol is megtörtént a 12
pont és a Nemzeti Dal kinyomtatásának kikényszerítése,
majd az emberek között való szétosztása. Az események
tovább folytatódtak, amikor is a forradalmárok a Nemzeti
Múzeumnál népgyűlést szerveztek. Ezután a pesti városháza
volt a következő állomás. A forradalom legfőbb eseménye
még is a városháza után következett. Az ünnepélyes
hangulatú tömeg a budai várhoz indult, ahol a
helytartótanácsnak is átadták a 12 pontot és a helyszínre
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érkezve további két célt is megfogalmaztak. Az egyik a cenzúra eltörlése, a másik
Táncsics Mihály két éves rabságból való kiszabadítása volt. A tömegnek sikerült elérnie a
kitűzött célokat, átadták a 12 pontot, eltörölték a cenzúrát és szabadon bocsátották
Táncsicsot. A hangulat ekkor már eufórikussá vált. Március tizenötödike eseménysora
Pesten az esti, Nemzeti Színházbeli programmal zárult, ugyanis 18 órától a Bánk Bánt
játszották. Az előadás előtt Jókai beszélt a tömeghez, és közölte: győzött a forradalom,
elérték a sajtószabadságot, forradalmi választmányt alakítottak és eltörölték a nemesi
megszólításokat. Aznap este 300 pesti joghallgató hajókon indult el Bécsbe, hogy
támogassák az ottani forradalmat is.
Kis falunkban minden évben megemlékeznek e kiemelkedő jelentőséggel bíró napról. Így
volt ez az idén is. Az önkormányzat előtti Kossuth szobornál gyülekezett Kötegyán apraja
és nagyja, hogy leróják tiszteletüket a múlt nagy hősei előtt. A Kötegyáni Általános Iskola
színjátszó csoportja egy színdarab előadásával idézte fel a múlt eseményeit. A színvonalas
előadás után elhelyezték az emlékezés koszorúit.
Kötegyán Község Önkormányzata részéről: Nemes János és Sarkadi Dániel
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Balogh Sándor Csiki István
Kötegyáni Általános Iskola részéről: Szőke Erika és Szőke Krisztina
Kötegyáni Óvoda részéről: Molnár Imréné és Erdősné Marik Mónika
Kötegyán - Sarkadkeresztúr Községek Szociális Intézménye részéről: Szőkéné Debreczeni
Magdolna és Branduse Lászlóné
Fidesz Magyar Polgári Párt részéről: Kelemen László és Kolozsi Tibor Ferencz
Magyar Szocialista Párt részéről: Szőke János és Endrédi Károly
Kötegyáni Református Egyházközség részéről: Pallag Mária és Molnár Máté
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület részéről: Borbély Józsefné és Janis Pál
Kötegyáni Nyugdíjasklub részéről: Nagy Józsefné és Széplaki Imréné
Kötegyáni Sportkör részéről: Bálint József
Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről: Szűcs János és Borbély József
Zárásul olvassuk Petőfi sorait, és nézzük, ő hogyan emlékezett a nevezetes nap eseményire:
"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az
egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk.
Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő
estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz
nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a
jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt
percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és
a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t.
Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben
előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az
egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához
mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot
és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé
elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a
nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta.
Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s
a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10000
ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához
mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid
tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási
lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! Nyittassuk meg
Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és
legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább
húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó
tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú
helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt
percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A
katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra
eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót
diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt
március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre
nevezetessé teszik a magyar történelemben."
( Részlet Petőfi Sándor naplójából )
Nagy Dóra
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Tavaszi ünnepkör jeles napjai
és a hozzájuk kapcsolódó népszokások
A tavaszi ünnepkör Gergely napjával kezdődik és június 24-ig, Iván napjáig tartott.
Március-böjt hava
Március 12. Gergely napja
Ezen a napon volt a Gergely-járás, ilyenkor a nebulók végiglátogatták a falu házait és adományokat kértek a tanító és az iskolák számára.
Március 18. Sándor napja
Időjóslás fűződik ehhez a naphoz: „Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget!” Ez a nap az első igazán meleget hozó nap a
népi megfigyelések szerint.
Március 19. József napja
Sok településen, ekkor hajtják ki először a gulyát, és ekkor engedik ki a méheket. Ezen a napon ültetik el a fokhagymát és a krumplit.
Március 21. Benedek napja
Csillagászatilag is a tavasz első napja.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Ezen a napon volt a palántaültetés, fatisztogatás és a fák beoltása. Fecskehajtó napnak is mondják, mert a jó idő, ekkorra már hazahajtja a
madarakat.
Április- Szent György hava
Április 1.
Ekkor ünnepelték a tavaszi napéjegyenlőséget, azonban a naptárreform következtében elveszítette a jelentőségét. A diákság terjesztette
el ezen a napon a különböző beugrató tréfákat.
Húsvét: mozgó ünnep volt, melynek időpontját a niceai zsinat (325) a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapban
állapította meg. Húsvét, így március 22 és április 25.-e között bármikor lehetett.
Hímes tojás kultuszköre

A tojás ősi egyetemes szimbóluma az emberiségnek. Kultusza az egész földön elterjedt volt ősidők óta:
 A tojás már őskori sírokba bekerülésével az életet, az örök élet utáni vágyat, a termékenységet, az élet keletkezését szimbolizálta.
 Áldozati tárgy is.
 A tojás részeiből vezették le a világ keletkezését: felső héjából az égbolt, alsó héjából a szárazföldet, fehérjéből a tengerek és
óceánok, sárgájából pedig a Nap jött létre. A Kalevalában a tojás két fele jelképezi az alsó- és a felső égboltot, vagyis az eget és a
földet. A tojás fehérjéje és sárgája jelképezi a Napot és a Holdat, a férfit és a nőt.
A hímes tojásnak megkülönböztetett bűverőt, varázserőt tulajdonított a nép, illetve hittek az óvó-védő és bajelhárító erejében:
 Hatásosnak vélték, pl.: a villámcsapás és a tűz elhárítására.
 Sokáig élt az a hiedelem is, hogy aki hímes tojást tesz a mosdóvízébe, és azzal megmosakszik, az egész évben egészséges és szép
lesz.
 A hímes tojás héjával gyógyították a beteg állatokat.
Nagyböjt: hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart a 40 napos böjt. A nagyböjt idején tilos volt a szórakozás, a mulatozás is, nemcsak
étkezési tilalom volt.
Virágvasárnap: Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának az emlékünnepe az a nap. Virágvasárnapján három népszokás volt jellemző:
 Barkaszentelés
 Vasárnapi zöldágazás
 Kiszejárás
Nagyhét
1. Nagycsütörtök:
- megszűnik, ezen a napon a harangozás, ekkor mondták: „A harangok Rómába Mennek!”
- zöldcsütörtöknek is nevezték, ezt a napot, ilyenkor „zöld ételeket” ettek
2. Nagypéntek:
- Jézus kereszthalálának a napján, ünnepén tartották a legszigorúbb böjtöt.

- 11 -

- Általános tisztálkodási nap volt, ilyenkor nagytakarítást,
nagymosást tartottak.
- Úgy tartották, hogy ha ezen a napon kenyeret sütnek, az a
kenyér kővé válik.
- Aki ezen a napon napfelkelte előtt megmosakodott, azon
nem fog fogni a betegség és szép lesz a népi hiedelem
szerint.
3. Nagyszombat:
- Jézus feltámadásának az ünnepe.
- A tüzet, ezen a napon, ősi módon, dörzsöléssel, csiholással
gyújtották meg.
- Az esti harangszó a böjt befejezését jelentette.
Húsvétvasárnap: Ilyenkor nem főztek, nem takarítottak,
nem hajtották ki az állatokat a legelőre. Ezen a napon vitték a
sonkát, a kalácsot az asszonyok a templomba megszentelni.
Sok faluban, ekkor volt a hajtás, amikor a falu népe
ünneplőbe öltözött és kiment körmenettel a falu határában
lévő földre, melyet a pap megszentelt, hogy bő legyen a termés rajta.
Húsvéthétfő: A locsolás és a hímes tojás ajándékozásának az ideje. A tojás a világmindenséget, termékenységet, a feltámadást
szimbolizálta.
Húsvétkedd: A visszalocsolás ideje volt, amikor a lányok locsolták meg a fiúkat.
Május- Pünkösd hava
Május 1.
Ősi tavaszünnep. Sok településen, a május elsejét megelőző estét az erdőben
töltötték, a hajnalban hazajőve, feldíszített májusfát állítottak kedvesük
udvarába. A fát szalagokkal, apróbb tárgyakkal díszítették. 1889 óta a munka
ünnepe is.
Május 25. Orbán napja
Ekkor kezdenek a méhek kirajzani, ezért a méhek „Orbán bogarai”.
Szőlősgazdák védőszentje volt.
Június- Szent István hava
Június 8. Medárd napja
Időjóslás kapcsolódik, ehhez a naphoz, ha ezen a napon esik, akkor utána
negyven napig esik az eső.
Június 13. Antal napja
A szembetegek, a gyulladásban szenvedők oltalmazója volt. E napon gyújtják
ősi módon a gyógyító erejű St. Antal tüzet.
Sárosi Judit

Nemzetközi Biliárd verseny Kötegyánban

Immáron második alkalommal került megrendezésre Kötegyánban az Ant (Románia-Bihar megye), Nagyzerind (Románia-Arad megye)
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és Kötegyán települések közötti baráti biliárd verseny. A már hagyományossá vált versenyt mindhárom település részéről nagy
várakozás és előkészület előzte meg, mely 2015. március 11-én került megrendezésre a Hubertus vendéglőben.
A szervezés nagy odafigyeléssel történt, hiszen a múlt példáiból kiindulva nem akartuk, hogy éjszakába nyúljon a találkozó. A
kifogástalanul sikerült ellátást az önkormányzati konyha biztosította, melyet a helyi csapat finanszírozott. Az étel és ital felszolgálást a
vendéglő alkalmazottjai végezték nagy szorgalommal és akarattal.
A vendégek 10 órára érkeztek, akiket a helyi csapat fogadott visszatérő barátokként. Nemes János polgármester úr nívós köszöntőt
mondott, amelyben kitért a települések közötti barátságra, jó viszonyra, hiszen a mai napig sok kötegyáni családnak vannak kötődései
Ant illetve Nagyzerind községekben. A köszöntőt Ant elöljárója és Nagyzerind polgármestere viszonozta.
A verseny lebonyolítását Bujdosó Sándor és jómagam végeztük nagy körültekintéssel.
Természetesen a biliárd szabályai a kötegyáni szokásoknak megfelelők voltak, melyet Bujdosó Sándor részletesen ismertetett.
Településenként 8 fő játékost regisztráltak. Három kalapból sorsoltak, melynek az volt a lényege, hogy az első körben ne kerüljön össze
játékos a saját csapattársával. A második körtől már egyenes kieséses rendszerben zajlott a játék. A vendéglőben három kiváló
biliárdasztal állt a játékosok rendelkezésére. A verseny színvonalát emelte, hogy minden asztalnál külön táblaíró és a játékot ellenőrző,
valamint szabályokra odafigyelő kísérte a játékot. A maratoni versenynek este 7-kor lett vége (korábban mint bármikor).
Az anti csapat tarolt, hiszen az első három hely mindegyikét ők szerezték meg. A legjobb kötegyáni Gellén Lajos lett, a negyedik helyet
érte el.
Ezek után a polgármester úr átadta a kupákat és az okleveleket, méltatta az anti csapat sikereit és külön gratulált a veterán Türkösi
Kálmán megérdemelt győzelméhez. Elmondta még, hogy ezt a jó hagyományt folytatni kell, mert nem csak a játékról szól, hanem a
települések közötti kapcsolatról és barátságról is.
A polgármesterek közötti versenyt Nagyzerind polgármestere nyerte, aki így búcsúzott:
Találkozunk Nagyzerinden.
Id. Nemes János

Csavargó csütörtökök az idősek klubjában
Az év első hónapjaiban programjaink helyszíne és témája
egyaránt változatosan alakult. A hideg ellenére többször is
kimozdultunk. Az egyik ilyen sétánkat - melynek úti célja az
Öko-park és a temető volt -, elkereszteltük „csavargó
csütörtöknek”. Ezt megelőzően az Újévet a felújított
Művelődési Házban köszönthettük, ahol házigazdaként Borbély
József fogadott bennünket forró teával, frissen sütött
pogácsával, lekváros papuccsal. A felújítás részleteibe,
eredményeibe is beavatott minket. Elmondta, hogy megújult a
fűtésrendszer, a régi cserépkályhák elbontásra kerültek és
központi fűtés került a helyére. Minden helyiségbe új
nyílászárókat tettek, festettek, meszeltek. A nagyterem
padlózatát átcsiszolták, lakkozták, a könyvtár bútorzatát is
lecserélték. Megtudhattuk azt is, hogy ez a projekt a Baráti Kör
Egyesület és az Önkormányzat közös gondozásával
valósulhatott meg, köszönhetően szellemi atyjának, Ungvári
Mihálynak. A beszámoló végeztével természetesen körbejártuk

az említett helyiségeket, és a hangulatos látogatást egy hónap
múltán megismételtük. Ez alkalommal „Régi idők mozija”
címen filmet néztünk. Megadtuk a módját, volt pattogatott
kukorica is. Következő kirándulásunk Zsuzsánna napjára esett,
ekkor látogattunk el az iskolába, ahol az igazgatónő várt
bennünket meleg szeretettel. Figyelmesen hallgatva tudtuk meg
tőle, milyen átalakítások történtek az elmúlt évek során és hogy
milyen is a mai diákok, pedagógusok élete. Persze az iskolát is
bebarangoltuk, és mondhatom el voltunk ragadtatva a
látottaktól. Megtekintettük a hatalmas sportcsarnokot is, ahol
éppen tornaóra zajlott. Tartozik hozzá korszerű öltöző,
mosdókkal, zuhanyzókkal. Láthattuk, hogy a számítástechnika
oktatása a jól felszerelt informatikai laborban történik. Sok
modern fejlesztő eszköz áll a tanulni vágyók rendelkezésére a
tantermekben, palatábla helyett például interaktív táblát
használhatnak. Jó volt egy kis időre ismét az iskolába lenni,
csengőszót hallani. Köszönjük az élményt!

Ünnepek a hidegben
Karácsonyi programunk során arra törekedtünk, hogy segítsünk azoknak az időseknek, akiknek nincs családjuk, esetleg a társaság
ellenére is magányosnak érzik magukat. Ezért közös Karácsonyfa díszítést szerveztünk az otthonba a Nyugdíjas Klub tagjaival. A
klubtagok és az asszonykórus élőzenei hátteret biztosítottak a díszítéshez, majd önálló műsorral is fokozták a karácsonyi hangulatot.
Ezúton is köszönet a vidám délelőttért!
A karácsonyfa leszedésével a farsangi időszak kezdődik, báli idény, lakomák, tréfás jelmezek jutnak eszünkbe. Ne kelljen ezekből
kimaradni a helyi idősebb korúaknak – gondoltuk. Február 26-án reggel az Idősek Klubjában farsangi fánk sütésre gyűltek össze szép
számmal az asszonyok. Az otthon lakói közt is akadt lelkes segítő a konyhában. A szalagos fánkoknak nem csak a fogyasztása, de a
dagasztása és sütése is jó hangulatban telt!
Szőkéné Debreceni Magdolna
mentálhigiénés segítő

Az Asszonykórus „hétköznapjai”
Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségben való létezés.
Mi ezért jövünk össze minden szerdán délelőtt a Baráti Kör Egyesület Civil Házában, ahol megbeszéljük a társkluboktól kapott
meghívásokat. Kérnek bennünket, hogy lépjünk fel a rendezvényükön. Közösen kiválasztjuk a dalokat, amik oda illenek. Ebben az évben
is voltunk már télbúcsúztatón a Sarkadi Áfész tagjainál, jelmezbálon a városi klubnál, ahol ötletesebbnél ötletesebb jelmezek voltak,
amit saját maguk késztettek.
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Mi most nem öltöztünk be, de eddig minden évben az elsők között voltunk.
Március 13-án pénteken „mivel nem vagyunk babonásak” vendégül hívtuk a társ klubokat, akik ismét szép számmal (110 fő) el is jöttek.
Műsorszámaikkal megadták a hangulatot. Voltak szóló énekesek a Sarkadi klubokból, cigány táncot roptak a Sarkadkeresztúriak, magyar
táncot az Áfészes táncos lábú asszonyok, csoportosan fellépők Biharugráról. Voltak akik „csak” nézők voltak Mezőmegyerről és az
Orchideások Keresztúrról.
Megemlékeztünk Március 15-ről közösen a Biharugraiak ide illő gyönyörű ének előadásával. Azután megkezdődött a tavaszváró
rendezvényünk. A zenész ismét „a húrok közé csapott”, amit ezúton köszönünk meg a Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek.
Március 15-én részt vettünk az önkormányzat által szervezett koszorúzáson. Március 21-én Biharugrán léptünk fel és 27-én
Békéscsabára ment a klub egyik fele a megyei rendezvényre. Két fő pedig „a mama sütő” versenyen vett részt ugyanezen a napon. Be
van tervezve egy gyulai egész napos kirándulás és strandolás is.
Nyáron még egy siófoki nyaralást is szeretnénk megvalósítani és ezután még nyári - őszi programok és társadalmi munkák lesznek, ahol
kellenek.
Ilyen a mi kis hétköznapi „nem unatkozós” napjaink.
Kívánunk erőt, egészséget mindnyájunknak.
Nagy Józsefné és a Klub

Rendezvények az Idősek Otthonában
Hagyományhoz illő módon, idén is sor került az 1848/49-es forradalom és szabadságharc koszorúzással egybekötött méltó
megünneplésére. Mint minden évben, most is az Általános Iskola
színjátszó csoportjának műsorát tekintettük meg. Felkészítő tanár
Pallag Mária tanárnő volt. Ilyen igényes és nívós gyermekek által
előadott produkciót nem minden nap lát az ember, mint amit most
az idei március 15-i megemlékezésen láthattunk. A gyerekek ezt a
produkciót március 12-én az Idősek Otthonában, a szokásos
klubfoglalkozáson előadták a lakóknak és a klubtagoknak. Az
előadott kis műsor „könnyeket csalt ki” az idősek szeméből.
Nagyon tetszett mindenkinek az akkori kor hangulatát felidéző
ruházat, mely emelte a műsor színvonalát. Ez volt a március 15.
„előzetese”. A lakók közül többen részt vettek a település szintű
ünnepségen is. A Kossuth-szobor megkoszorúzása után az Idősek
Otthonának falán lévő Táncsics emléktáblán a megemlékezés
koszorúját stílusosan a lakók és az alkalmazottak helyezték el.
Egyik januári klubfoglalkozáson a lakók és a klubtagok részére
szellemi vetélkedőt rendeztünk. Minden foglalkozás valamilyen
céllal, az ellátottak személyiségének fejlesztése, testi–lelki egészségének megóvása érdekében történik. A szellemi vetélkedők
hozzájárulnak a gondolkodás, memória fejlesztéséhez, az agy „karban tartásához”. Kolléganőmmel Szőkéné Debreceni Magdolnával
kérdések sorozatát állítottuk össze. A kérdések különböző témakörökhöz kapcsolódtak táplálkozás, öltözködés, jeles napok,
hagyományok, ünnepek, művészetek. Az ellátottak csoportokat alakítottak, együtt beszélték meg a válaszokat. Nagyon élvezték a
vetélkedőt, melynek sikerét igazolta, hogy kérésként vetődött fel, hogy máskor is legyenek ilyen vetélkedők. Erre sor is került március
17-én a felújított könyvtárban. Szimbolikus jelleget ad egy szellemi vetélkedőnek az, ha annak megrendezése, lebonyolítása kulturális,
művelődési intézményben történik. Ezen a vetélkedőn a kérdések kicsit nehezebbre „sikerültek”. A résztvevőkkel sikerült tudatosítani,
hogy nem kell kudarcként elkönyvelni, ha egy–egy kérdésre nem tudnak válaszolni, ha a nem tudott kérdésre megjegyzik a választ, ez
által is tanulnak, fontos és hasznos információkhoz juthatnak.
Távlati célunk, hogy a jövőben is legyenek ilyen és ehhez programok, foglalkozások.
Endrédi Károly
szociális és szabad idő szervező

Kötegyáni Sportkör
Tisztelt Kötegyáni lakosok! Baracsi Mihály vagyok 26 éves, nős, feleségem Pallag Katalin.
7 éve dolgozom a MÁV Zrt.-nél. A Kötegyáni Sportkör elnöki címére Ujj László kért fel,
amit kis gondolkodás után elvállaltam. Terveim között szerepel a sportkörrel kapcsolatban,
hogy a tabella utolsó helyéről elmozduljunk. Ehhez próbáltam a régi, és új ismeretségeimet
felhasználni, mind Kötegyánban, mind Sarkadon. Ennek eredményeként ismét csatlakozott
Tóth Sándor edző, aki több játékost is meg tudott győzni, hogy érdemes a Kötegyáni
csapatban játszani. Szeretnék új mezeket, labdákat és egyéb sportszereket beszerezni, ehhez
az anyagi támogatást megteremteni. Hosszú távra tervezek a sportkörrel. Szeretném, hogy a
sportkör ismét régi fényében ragyogjon, Kötegyánban ismét családi program legyen a helyi
csapat mérkőzéseinek megnézése szombat délutánonként!
Baracsi Mihály
elnök
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A szemétszállítás téli időszakban kéthetente pénteken,
nyári időszakban minden héten pénteken történik.
Szemétszállítási napok Kötegyán 2015-évben:









Május - 15, 22, 29,
Június - 05, 12, 19, 26,
Július - 03, 10, 17, 24,31,
Augusztus - 07, 14, 21, 28,
Szeptember - 04, 11, 18, 25,
Október - 09, 24,
November - 06, 20,
December - 04, 18,
Békés - Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az irányított égetés engedélyezése külterületen
Az engedélyezés tárgya:
Minden olyan külterületen végzett
szabadtéri égetést, melyet a 2015.
március 5-ig hatályos az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.
(IX. 6.) BM rendelet 606. § (2)
bekezdése értelmében az első fokú
tűzvédelmi hatóságnak be kellett
jelenteni, 2015. március 5. napját
követően
a
katasztrófavédelmi
kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri
(tarló, lábon álló növényzet, avar és
egyéb növényi hulladék) égetést
jogszabály az irányított égetéstől eltérő
fogalomba sorolja – mint például az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §
és az erdők tűz elleni védelméről szóló
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §
(alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység,
ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális
feltételeket, módszereket és eljárásokat
határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék égetése kivéve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladékégetés) és ellenőrzött tűz kivételével. A 9. § (4) bekezdése kimondja, „a
vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést
követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.
Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó bejelentés érkezik, tájékoztatnia kell a bejelentőt,
hogy 2015. március 5. óta a szabadtéri külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyeztetni
kell a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Bővebb információ az igazgatóság honlapján érhető el.
Az eljárás menete:
Az irányított égetés engedélyezésének eljárásrendjét és iratmintáit mellékelten csatolom. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél
kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye
szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §
– előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Az irányított égetés dokumentumait le lehet tölteni az ÖTE honlapjáról.
Tájékoztatási jelleggel értesítsék a helyi tűzoltó egyesületet.
Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Visszatérnek a terepralisok
Idén is visszatér a tereprali a Viharsarokba: a IV. Gyulai Várfürdő Kupát június 5-7-én bonyolítják a térségben, a verseny útvonala az
előző évhez hasonlóan Gyula és Kötegyán mellett Dobozt, Sarkadot, Sarkadkeresztúrt és Tarhost is érinti.
Az összecsapással kapcsolatban a legfontosabb fejlemény,
hogy minősítés tekintetében szintet lépett: az előző év sikeres
sportszakmai lebonyolítása, valamint a versenyzők részéről a

szervezésre, a pályák minőségére, a promócióra és a hangulatra
kapott kedvező visszajelzések után a futam a magyar bajnokság
mellett immáron a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által
kiírt Közép-Európai Zóna Trófea versenysorozat értékelésébe is
beletartozik.
Köszönhetően az előrelépésnek, a szervezők reményei szerint idén a szokásosnál több külföldi résztvevő érkezik majd a versenyre.
Tavaly a hazai mezőny mellett cseh, szlovák, lengyel és spanyol versenyzők álltak rajthoz, míg most az előkészületek során már francia,
belga, kazahsztáni és olasz egységek is érdeklődtek az esemény felől.
Mészáros Sándor

Mi Atyánk ki vagy a mennyekben...
Mi Atyánk ki vagy a mennyekben...
Igen?
Hé, ne szakíts félbe, most éppen imádkozom!
De te szólítottál!
Szólítottalak? Dehogy is! Én csak imádkozom. Na, mi Atyánk ki vagy a
mennyekben. Már megint!
Már megint, mi!?
Megint szóltál hozzám: Mi Atyánk ki vagy a mennyekben?
itt vagyok. Miért hívtál gyermekem?
Jaj, de én nem gondoltam komolyan, csak úgy mondtam. Tudod, csak
elmondom a napi imámat, mert akkor jobban érzem magam, és kész. Ezzel le
van tudva a napi áhitat.
Értem, akkor folytasd.
Szenteltessék meg a te neved.
Várj! Hogy érted ezt?
Micsodát?
Azt, hogy szenteltessék meg a te neved!
Hát ez azt, hogy... hmm olyan jól hangzik, mert azt jelenti, hogy... Mindegy nem
tudom mit jelent! Amúgy is honnan kellene tudom a jelentését, ez is benne van a
szokásos imában! Apropó tényleg mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy szent és csodálatos az, akihez imádkozol.
Jééé, ez logikusan hangzik. Még nem is gondolkoztam el, hogy mit is jelent, de
így már világos. Akkor folytatom: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te
akaratod, amint a mennyben úgy a földön is.
Ezt komolyan is gondolod?
Persze, miért is ne?
És mit jelent az, amit mondasz?
Semmi különöset, csak azt, hogy te itt a földön mindent kontroll alatt tartasz. Kábé ennyi.
Valóban kontrollállak téged?
Nos, járok templomba.
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Nem erről kérdeztelek! Mi a helyzet a rossz szokásaiddal? Mi a helyzet az erőszakos természeteddel? Te is tudod, hogy komoly
problémák vannak veled. És mindig csak magadra gondolsz, másokon csak átnézel és érzéketlen vagy. Ha érdeked úgy kívánja,
érzéketlenül keresztültaposol másokon.
Ne piszkálj! A többi templomba járó sem különb nálam!
Egy pillanat, te az előbb azt mondtad, hogy legyen meg az akaratom. Ezt azoknál tudom először elkezdeni, akik kérik tőlem.
Mint például te az előbb.
De eddig még nem is gondolkoztam el ezeken a dolgokon. Bár most, hogy így mondod, tényleg sok dologban problémáim vannak
önmagammal. És szeretnék, tudod olyan igazából szabad lenni.
Na, most már kezd értelmet is nyerni az imád. Akkor nekünk együtt kell működnünk, ha valóban változást szeretnél. Büszke
vagyok rád, hogy legalább eddig eljutottál!
Isten, rendben van, de már be kellene fejeznem az imámat. Ez már most sokkal hosszabbra nyúlik, mint szokott. Szóval mindennapi
kenyerünket add meg nékünk ma...
Neked kevesebb kenyeret kellene enned, mivel túlsúlyos vagy.
Micsoda? Most minek kritizálsz egyfolytában? Én csak el akarom mondani a szokásos vallásos imámat, erre te meg egyfolytában
felhozod a hibáimat és bűneimet.
De most már félek folytatni!
Miért félsz?
Mert sejtem, hogy mit fogsz mondani!
Folytasd csak.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És mi a helyzet Árpival?
Na, mondom. Tudtam, hogy fel fogod őt hozni. De minek hazudozott nekem? Én segítettem neki, ő meg bemocskolt mások előtt, és még
most is tartozik. Igaz, hogy őszintén bocsánatot kért, de az ilyet nem lehet csak úgy megbocsátani.
Akkor mi a helyzet azzal, amit az előbb imádkoztál?
Jaj, igazából nem gondoltam komolyan, azt is csak úgy mondtam.
Legalább őszinte vagy. De tudd meg, hogy a keserűség és a harag rágja a szívedet, és csak betegebbé tesz.
Nem, nincs igazad. Ahogy halad az idő egyre jobban túl teszem magam az egészen, sőt ha meg alkalmam lesz visszavágni, akkor
megoldódik.
Nem fogod jobban érezni magad. Ez önámítás, csak egy ideiglenes illúzió, melybe előszeretettel menekülnek az emberek. Egyre
rosszabbul fogod érezni magad, és a bosszú csak tetőzni fogja. De én tudok neked segíteni, ha akarod!
Igen? De hogyan?
Bocsáss meg Árpinak, és én is megbocsátok neked! Onnantól kezdve Árpi szívén lesz a teher, nem rajtad. Lehet, hogy pénzedet
elvesztetted, de szíved békességét megnyerted!
De Istenem, nem tudok neki megbocsátani, túlságosan is megbántott ahhoz.
Akkor én sem tudok neked megbocsátani.
Ok, rendben igazad van. Neked mindig igazad van! Jobb, ha elvetem a bosszú gondolatát is. Inkább veled legyek közösségben, mintsem
egy ilyen ügy távol tartson tőled. Megbocsátok neki, és kérlek, hogy add, hogy meglássa bűneit, és akarjon változni.
És most hogy érzed magad?
Hmmm... érdekes ilyet nem szoktam érezni, de mintha könnyebb lenne a szívem, és felszabadultabb lennék. Nincs rajta az a
megmagyarázhatatlan nyomás, mint szokott.
Ok, de még nem értél az ima végére, folytasd csak.
Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Jó, jó, rendben nem foglak, te viszont
kerüld az olyan helyzeteket, amikről
előre tudod, hogy kísértésbe eshetsz.
ogy érted ezt?
Ne nézz olyan filmeket, melyek rossz
hatással vannak rád, ne hallgass olyan
zenét, mely a bűnre biztat. Kerüld az
olyan szórakozóhelyeket, ahol nem
tudsz ellenállni a kísértésnek. Az
internetet ne arra használd, hogy
prostituáltakat keress rajta. Építsd le
kapcsolataidat az olyan barátokkal,
akik csak a bűnös életvitelbe visznek, és
büszke tobzódásuk végül önmaguk
romlásába fog torkollani. Ne tartozz
közéjük! Kerüld őket!
Értem, rendben van.
És engem ne használj ki! Mindig csak
akkor hívsz segítségül, amikor nagy a
baj, pedig előre tudtad, hogy nem lenne
szabad megtenned, de a szíved mélyén
úgyis arra számítasz, hogy én majd
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kihúzlak a csávából minden alkalommal. Tudd meg, hogy kegyelmem ajándék, de nem tékozlásra van! Ne mocskold tovább a
nevem! Dönts! Maradj mellettem, vagy inkább ne is imádkozz hozzám! Én szeretlek, de nem láncollak magamhoz! Utálatos
előttem a langymeleg állapot!
Bocsáss meg Atyám. Kérlek bocsáss meg... Igazad van és belátom hibáimat.
Drága gyermekem megbocsátok Jézus Krisztus fiam kereszthalála által, vétkeid el vannak törölve. És most fejezd be
imádságodat.
Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Tudod, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz?
Nem, de azt tudom, hogy most megláttam, mennyire gyarló vagyok. De azt is megláttam, hogy mit is jelent igazán átadni a szívemet
neked. És milyen boldog vagyok, hogy ismerhetlek. Most már látom, hogy életem új irányt vesz, ami teljesen felszabadít! Köszönöm
Istenem, köszönöm neked!
Már meg is válaszoltad a kérdésemet.
Tényleg?
Igen, az olyan emberek, mint te, akik teljesen átadják szívüket, gyönyörűséggel töltenek el. Gyönyörködöm benned, és olyanná
formállak, amiről te álmodni sem mersz! Most pedig menj és oszd meg másokkal az örömödet, hogy miképpen munkálkodtam
benned!
Áldott feltámadás ünnepet kíván a Kötegyáni Református Egyházközség Presbitériuma!
Mi Atyánk,aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben,úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.
Tyukodi László
lelkipásztor

Recept klub
Töltött sajt
30dkg trappista sajtot alufóliába csomagolva forró vízbe
teszünk és teljesen puhára melegítjük (kb 20 perc).
A puha sajtot nyújtódeszkán kinyújtjuk és megtöltjük a
következő töltelékkel:
4 kemény tojás,
30 dkg felvágott apróra vágva,
1-2 zöldpaprika,
10 dkg vaj,
2 db camping sajt,
pici reszelt vöröshagyma, só ,bors, ételízesítő.
A megtöltött sajtot feltekerjük, folpackba csomagolva hűtőben
tároljuk. Ferde szeletekre vágva kínáljuk.

Brokkoli krémleves
Hozzávalók:
1 nagyobb brokkoli,
1,5 dl főzőtejszín,
1 campingsajt,
1 evőkanál ételízesítő,
1 evőkanál só,
1 evőkanál citromlé,
1 kávéskanál őrölt fekete bors.
A brokkolit megmossuk és rózsáira szedjük, bő sós vízben egészen
puhára főzzük. Amikor megfőtt pürésítjük, hozzáadjuk a jól elkevert
krémsajtot, belekeverjük a tejszínt is. Felforraljuk és megszórjuk
apróra vágott petrezselyemzölddel és ízesítjük citromlével.
Közben vékony szelet kenyeret felvágunk, megszórjuk reszelt sajttal
és sütőben megpirítjuk, hogy a sajt ráolvadjon, majd a levesbe
tesszük.
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Borsos csirkemell
Hozzávalók:
4 kisebb csirkemell (kicsontozva, lebőrözve),
2 tojás,
1 csapott teáskanál só,
1mokkáskanál feketebors,
1 dl tejföl,
1 csomó petrezselyemzöld,
1 teáskanál liszt, zsemlemorzsa a bundához
1 dl olaj.
A csirkemelleket 8 darabra vágom. A tojásokat habosra
felverem, megsózom, majd a csirkemellekre öntöm.
Sütés előtt a melleket lecsorgatom és a zsemlemorzsába
forgatom, majd a felforrósított olajon mindkét oldalát
pirosra sütöm. Ezután átteszem egy másik edénybe.
A serpenyőben maradt olajból 1 evőkanálnyit öntök egy másik edénybe (serpenyőbe), hozzáteszek 2 dl vizet mega maradék borsos
tojást.
Ezt felforralom, végül simára kevert lisztes tejföllel behabarom, beleszórom a finomra vágott petrezselyemzöldet és sűrűre főzöm.
Végül beleteszem a félretett csirkemelleket.
Zsemlegombóc illik hozzá köretnek.
Jó étvágyat kívánunk!
Hajdu Jánosné
nyugdíjas könyvtáros

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (IV. 1.) önkormányzati
rendeletével szabályozta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését.
A rendelet a község közigazgatási belterületére terjed ki. Az égetést szabadban minden év január 1. és december 31. napja közötti
időszakban lehet elvégezni, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén, reggel 07 és 19 óra között.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
A tűzvédelmi hatóságok által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időszakában tüzet gyújtani tilos, ez alól a rendelet nem ad
felmentést.
A rendelet teljes szövege az Önkormányzat honlapján (www.kotegyan.hu) megtalálható.
Nemes János
polgármester

A Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat fogadóórái
Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának fogadó órái minden héten kedden és csütörtökön 15.00 órától
17.00 óráig tart, Kötegyán, Kossuth utca 50. szám alatt a Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Irodájában.
Balogh Sándor
elnök
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Ungvári Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
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