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2009. augusztus 14.

Kedves kétegyházi Lakosok!
Kétegyháza

inkkel foglalkozik, azokról ad

Nagyközség

V]iPRW$NRUiEELLGĘV]DNEDQ berként

.pSYLVHOĘ

történtek kísérletek egy saj

LGĘV]DNL ODS ~WMiUD ERFViWiVD és jó fogadtatása esetén to

testülete

tóorgánum megjelentetésére,

mellé, mely politikailag füg

vábbiak fogják követni, me

rendszer

GH NO|QE|]Ę RNRN PLDWW H] getlen, ingyenes és közérde

lyeket eljuttatunk az Ön és

váltás

rendre meghiúsult, talán egy

a
óta

MiQ D NpSYLVHOĘN HJ\ HP
álltak

egy

olyan

programját, és néhány fon
WRV FLNNHW WDUWDOPD] 6LNHUH

NĦ LQIRUPiFLyNNDO V]ROJiOMD Kedves Családja otthonába.
Tisztelt kétegyházi lakosok!

adós egy olyan helyi lap el

LJD]iQ IHOHOĘV V]HUNHV]WĘVpJ a lakosság érdekeit, teljes

indításával, mely kizárólag a

KLiQ\D pV D] DQ\DJL OHKHWĘ

N|UĦ SRQWRV WiMpNR]WDWiViW Kérem, fogadják szeretettel

miénk, kétegyházi lakosoké,

ségek korlátozott volta miatt.

Ez a példány, melyet Ön a

a mi ügyeinkkel, eseménye

A

NH]pEHQ WDUW D] HOVĘ V]iP hivatalos újságját.

inkkel, örömeinkkel, sikere

sen, 2009. június 30. nap

legutóbbi

testületi

ülé

PHO\ D 3RJiFVD )HV]WLYiO

.pWHJ\Ki]D1DJ\N|]VpJHOVĘ
Kalcsó Istvánné polgármester

6]HUHWHWWHOPHJKtYMXNgQWNHGYHV&VDOiGMiW

9ăLQYLWăPFXGUDJSH'XPQHDYRDVWUă

Barátait

IDPLOLDúLSULHWHQLODDFHDVWăD

Kétegyházára, a

,,,DHGLĠLHDIHVWLYDOXOXL3RJăFLĠHORU
din Chitighaz.

2009. augusztus 14-15.
napján tartandó
III. Pogácsa Fesztiválra.

9ăGRULPVăYăVLPĠLĠLELQHVăYăGLVWUDĠL
la programele noastre,

Kívánjuk, hogy érezze jól magát, élvezze

VăSDUWLFLSDĠLODDFHDVWăPDQLIHVWDUH

programjainkat, vegyen részt rendezvényeinken,

XQGHVăSXWHĠLOHJDQRLSULHWHQL

szerezzen új barátokat és élményeket társaságunkban.

úLVăREĠLQHĠLDPLQLWULSOăFXWHvQFRPSDQLDQRDVWUă

Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné primar.

Kedves Barátunk, kedves Vendégünk!
Melyikünk ne emlékez

D] HOVĘ WHSVL NLVOM|Q"

oly módon találhatják

D W|UWpQHW YDJ\ FVDN játékos vagy talán igen

ne gyermekkora nagy

'H YDMRQ KiQ\DQ WXG

meg, ha elgurítnak egy

a

szülötte.

komolyan vett hiedel

PDPiLQDN PHVpMpEĘO ják, hogy Kétegyháza

SRJiFViWpVDKROPHJ

Az azonban bizonyos,

mének megtartása, fel

a forró hamuban sült

történelmében milyen

áll, ott kell építkezni.

hogy

hagyományain

emlegetése, továbbját

SRJiFViUD DPHO\HW D szerepet játszott ez ki

Ma már nem lehet bi

kat, eleink meséit elfe

szása. Hiszen mi lehet

lednünk nem szabad,

fontosabb

OHJNLVHEE ¿~ NDSRWW D FVL GH DQQiO QD
tarisznyába,

útravaló

gyobb lélekkel

képzelet

manapság,

D]RNDW ĘUL]QQN WR

mint az együttlét a ba

vábbadnunk kell,

rátainkkal, az ünnepek
közös megtartása, a vi

nak? Ki ne érezné az

pV HUĘYHO

orrában a friss tészta

felru

és ha alkalmas

illatát, mikor meg sem

házott

LGĘ

YiUYDNLKĦOpVpWHJ\ID

falatka

meg

kell

JDGiVDPHJEHFVOpVH

latra tömtük szánkba,

süte

ünnepelnünk.

Ezért hát asztalunkhoz

élvezve ropogósságát,

mény?

A Kétegyházán

hívunk Téged, kedves

és semmihez nem ha

Valamikor

sonlítható

régen az ezen

aromáját?

évente

DGyGLN dámság és egymás elfo
is

meg

Barátunk, ünnepelj ve

UHQGH]pVUH NHUOĘ lünk, vidd el jó hírünket

Hányszor kuporogtunk

a környéken lakók

D VWĘ HOĘWW EHEHOHV

hittek abban, hogy a

zonyosságot

ve ajtaján, várva, hogy

falu legjobb házhelyeit

DIHOĘO KRJ\ LJD]H H] ĘVHLQN UpJP~OWED WĦQĘ

3RJiFVD )HV]WLYiO LV és érezd jól magad ki
szerezni

egy ilyen hagyomány,
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FVLQ\ WiUVDViJXQNEDQ
J.
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Kétegyháza, Fő tér

2009. augusztus 14-15.

2009. augusztus 14. (péntek)

900 Térzene a Baptista Zenekar közreműködésével
1000 Pogácsa Fesztivál megnyitó
megnyitja: Kalcsó Istvánné polgármester

„Otthonunk békés megye” rendezvénysorozat megnyitó
megnyitja: Balogh József Békés Megyei Közgyűlés tanácsnoka

- Pogácsa szentelés, pogácsa bemutató

1100

Ünnepi testületi ülés

1200

„Játszunk Együtt!” - gyermekműsor
- a békés megyei Jókai Színház művészeinek közreműködésével

1300

Kaláris Alapművészeti Tánciskola

1330

Kétegyházi Nyugdíjas Énekkar

1400

Békés Megyei Jókai Színház
- A Színitanház növendékeinek zenés előadása

1430

Kétegyházi Román Hagyományőrző táncegyüttes

1500

Cununa de pe Somes besztercei Néptáncegyüttes

1530

Testvértelepülések kulturális műsorai

1630

„Szellők Szárnyán”
- Leblanc Győző és Tóth Éva operett műsora

1730 Abba Sisters
1900 Blades Együttes
2100

2. oldal

Pápai Zenekar
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3. oldal

2009. augusztus 15. (szombat)

900
1000

Térzene a Baptista Zenekar közreműködésével
Kulturális műsor, vetélkedők
- Testvértelepülések kulturális műsorai
- kaláris Alapművészeti Tánciskola
- Kétegyházi Román Hagyományőrző Táncegyüttes
- Pogácsa vetélkedők, közben ügyességi játékok

1100 Mudin Emléktábla koszorúzás a Sportcsarnoknál
1200 „Jó ebédhez szól a nóta...” - kétegyházi legényfogó leves
1330
1345
1415
1500
1530
1600
1630
1730
1800
1900

1930

2030
2110
2200

Beszélő Kezek
Mr. és Miss Pogi Junior 2009 Gyermekszépségverseny
Facsiga Együttes Gyermekműsora
Energy Dance Cool Tánciskola
Szolnoki Hip-Hop Tánciskola
Dred n Doris
Eredményhirdetés, fesztiválzáró
Angy és Lilly énekel
Prefix 990 rock együttes

Tombolahúzás
Matyi és a Hegedűs
Auth Csilla előadóművész
Régi csibészek együttes
Tűzijáték - Utána régi csibészek együttes

A fesztivál ideje alatt 1100 - 1600 óráig folyamatosan az alábbi
programokkal várjuk a látogatókat:
Gyermek kézműves játszóház, ugrálóvár, arcfestés, motoros bemutató
“Miénk a tér” - helyi civil szervezetek, mesterségek, nemzetiségek bemutatkozása
vetélkedők: “Elgurult a pogácsa”, junior pogi vetélkedő, pogácsasütő verseny,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)
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K ö z é r d e k ű h í r e k , i n f or m á c i ók
3DUODJIĦpVHJ\pEDOOHUJpQHN

3ROJiUĘUVpJ.pWHJ\Ki]iQ

Július és október hónapok

hanem teljes lakókörnyeze

2009. június hónapban meg

HUĘVtWpVpW VHJtWHQL DNDUy pV

között történik azoknak a

tünket. Ehhez mindnyájunk

DODNXOWD3HWĘ¿.|]KDV]Q~3RO

önkéntes tevékenységet kifej

gyomnövényeknek a virág

munkájára szükség van. Az

JiUĘU (J\HVOHW $] HJ\HVOHW WĘODNRVRNHJ\WWV]HUYH]HWWHQ

zása, érése, melyek a leg

gQNRUPiQ\]DW  IĘ N|]Fp

székhelye: Kétegyháza, Nagy

OpSKHWQHN IHO D EĦQHON|YHWĘN

nagyobb problémát

lú munkást alkalmaz

6XHOQ|NHÈUJ\HOiQ,VW

kel szemben.

okozzák az allergiás

a közterületek tisztítá

YiQQp $] ~M (J\HVOHW FpOMD Az Egyesület megalakulásával

megbetegedések

sára, kaszálására, de

HJ\RO\DQV]HUYH]HWLIRUPDPĦ

tJ\NpW3ROJiUĘUVpJPĦN|GLND

tekintetében. Egyet

szakembereink segíte

ködtetése, melynek keretében

településen egymás munkáját

len növény – kedve

nek a gyomnövények

a lakosság biztonságérzetének

segítve, egymást kiegészítve.J.

]ĘN|UOPpQ\HNN|

felismerésében is.

]|WW±GEFVtUDNpSHV Kérjük a Tisztelt Lakossá
magot érlel, virágpora szél

got, tartsa tisztán telkét és

~WMiQDNiUNPHVWiYRO

D] LQJDWODQRN HOĘWWL N|]WH

ságba is el tud jutni.

rületet,

Mindez azt jelenti, hogy az

kat annak érdekében, hogy

LUWiV FVDN DNNRU KDWpNRQ\ minél

segítse

kevesebben

KDQHPHJ\HJ\WHONHWYDJ\ vedjenek
területrészt

munkán

az

szen

allergiától.

mentesítünk,

J.

Munkálatok a településen
Tisztelt kétegyházi
Lakosok!
Településünkön a nyár és
NRUD ĘV] IRO\DPiQ QDJ\REE
EHUXKi]iVRN ]DMODQDN )R
lyamatosan végezzük az
Egészségügyi Centrum és a
7iQFVLFV 0LKiO\ 0ĦYHOĘGp
si Ház teljes felújítását (a
Könyvtár átadása a közel
múltban történt meg).
A munkálatok elvégzése
DODWW D] RUYRVL UHQGHOĘN
D] ÒWW|UĘX V] DODWW
üzemelnek.
A munkálatok összértéke
több mint PLOOLyIRULQW

pV MHOHQWĘV V]HUYH]pVL IHO
DGDWiWFVRSRUWRVtWiVL PXQNiW
követel meg a szolgáltatások
fenntartása. Munkatársaink
igyekeznek minden felme
UOĘ SUREOpPiW DNDGiO\W
elhárítani, ennek ellenére
HOĘIRUGXOKDWQDN NLVHEE Np
nyelmetlenségek, kellemet
OHQVpJHN(]HNpUWHOĘUHLVHO
nézésüket kérjük, és kérjük,
türelemmel és megértéssel
járuljanak hozzá a telepü
lés lakosságának kényelmét
szolgáló beruházások sikeré
hez.
Kalcsó Istvánné polgármester

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt napokban tapasz
taltuk, hogy házalók jelen
tek meg településünkön, kü
O|QE|]Ę SRUWpNiNDW NtQiOYD
illetve néhányan adományo
NDWJ\ĦMWYH
(] D WHYpNHQ\VpJ FVDN D
MHJ\]Ę iOWDO VDMiW NH]ĦOHJ
NpN WROODO DOitUW pV OHSHFVp
telt, névre kiállított engedély
4. oldal

ELUWRNiEDQYpJH]KHWĘ
Kérem, amennyiben azt
tapasztalják, hogy valaki
vagy valakik engedély nél
kül házalnak, kéregetnek,
haladéktalanul jelezzék a
Polgármesteri
Hivatalban,
telefonon vagy személye
sen.
GU0HGJ\DV]DL/iV]OyMHJ\]Ę

Az

elmúlt

Q\iUL

forró

+ĘVpJULDGy
J\REE ¿J\HOPHW
A szív és érrend

LGĘV]DNQDN

PHJIHOHOĘHQ PLQ

szeri

betegség

denkinek

EHQ

V]HQYHGĘN

nagyon

N|UOWHNLQWĘHQ NHOO

számára

eljárnia

tos tartózkodni a

a

forró

ajánla

QDSRNEDQ )RQWRV KRJ\ HOH

PHJHUĘOWHWĘ V]DEDGWpUL PXQ

JHQGĘIRO\DGpNRWYHJ\QNPD

NDYpJ]pVWĘO GH D MHOHQWĘVHEE

gunkhoz, ne tartózkodjunk a

kerti munkákat is inkább hagy

WĦ]Ę QDSRQ YpGMN WHVWQNHW juk a kora reggeli órákra.
szemünket a napsugárzástól.

,J\HNH]]QN ODNiVXQNDW KĦWH

Napozni 10 és 15 óra között

ni, árnyékolni, gondoskodjunk

kifejezetten

de

IULVVtWĘN UHQGV]HUHV IRJ\DV]

egyebekben

tásától. Ha valamely ember

hosszabb

veszélyes,

ideig

sem ajánlatos. A kisgyermekek

társunknál

számára a legforróbb órákban

QDNV]XQN LJ\HNH]]QN KĦY|V

még a félárnyék is veszélyes

helyre vinni és szükség esetén

lehet, így fordítsunk rájuk na

azonnal hívjunk orvost.

rosszullétre

gya

J.

ÈWDGRWWEHUXKi]iVRN
.pWHJ\Ki]iQ D] HOP~OW LGĘ

valóra azzal, hogy elkészült a

V]DNEDQ MHOHQWĘV EHUXKi]iVRN település egyik leglátványo
W|UWpQWHN (]HN N|]O NHWWĘ D sabb beruházása is, az 5000 m
közelmúltban került befejezés

hosszú járdaépítés. A lakossági

UHpVPHJW|UWpQWDPĦV]DNLiW

NpUpVHNHW MDYDVODWRNDW ¿J\H

adás is.

lembe véve végeztettük el a

0HJpSOW D] ÈOWDOiQRV ,VNROiN munkát, mely átadásra került a
~MHEpGOĘMHNRUV]HUĦN|UQ\H]H

lakosság használatára.

WHWWHUHPWYHD]LWWpWNH]ĘJ\HU

A

mekek számára. Újjáépítettük

lag is elnézést kérünk, de re

kellemetlenségekért,

utó

DPHOHJtWĘNRQ\KiWNLFVHUpOWN méljük, hogy a létesítmények
a berendezéseket, így minden

mindannyiunk javát és kényel

magasabb elvárásnak megfe

mét szolgálják majd.

lelünk.
Nagyon régi ígéretet váltottunk

Kalcsó Istvánné
polgármester
Készítette: Rakusz János
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