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Kedves kétegyházi Lakosok!

Már csak néhány nap van hátra a 
-

desednek a hivatalok, iskolák, az in-
tézményeink, amit eddig nem végez-

A 2009. év nagyon nehezen indult, ránk 
telepedett a pénzügyi válság, a gazdasági 

a települést, a munkatársainkat, a lakoso-

válaszokat a ki nem mondott kérdésekre.

kiderült, hogy nem vehetünk részt az 

gazdálkodásának pozitív eredményei 

mi másnap átdolgozva egy kicsit a ko-
-

gunkat és elkezdtünk dolgozni, lassan, 
módszeresen, kihasználva minden le-

-

-
célú munkaprogramot, megnyertük az 

-

-

400 millió forint, 200 foglalkozta-
tott munkanélküli, sok-sok millió fo-

-
tonságosan, sikeresen végrehajtott 
2009. évi költségvetés és egy közös 

-
tület. Kihúzhatjuk magunkat, helyt-

Kedves kétegyházi Lakosok!

Most Önökkel együtt megállhatunk, 
az elcsendesedésnek van itt az ideje, 

mellé,  szeretteinkre   gondolunk, tü-

Én is  nagy szeretettel  fordulok 
Önök felé. Aki ismer az tudja, hogy 
nagyon humánus vagyok, akinek 

-

-
natkozóan is mindenki számára. 
Mi,   kétegyháziak  együtt  olya-
nok  vagyunk, mint egy nagy 

-
míthatnak az Önkormányzat  lakosság-
centrikus    gondolkodására,  támogatására. 

-
kessége és szentsége örökre megmarad.
Kívánom Önöknek, családjuknak, gyer-
mekeiknek, szeretteiknek, minden ked-

-

el céljaikat, valósítsák meg álmaikat.
Boldog Karácsonyt kívánok!

Kalcsó Istvánné
Kétegyháza Nagyközség Polgármestere

Meghívó

Ház és Könyvtár felújított épületének ünnepélyes átadására,

Kalcsó Istvánné
polgármester

Kétegyházi Lapok
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Örömmel számolha-
tunk be a folyamatban 

-

nyertünk.

-

felújításának teljes költsége 
49.768.500.- Ft, kivitele-

történik meg.

Kétegyháza Központját,
59.456.870.- Ft-os pályá-

illetve újítjuk fel. Kivitele-

2010. harmadik negyed-
éve.

-

nyernünk 26.228.699.- Ft
-

végzi el.

Márki Sándor Általános Is-
kola komplex akadálymen-
tesítése 34.623.800.- Ft-os 

Tekintettel arra, hogy a 
munkálatok esetenként 
kényelmetlenséggel, a te-
rületek szennyezettségével 
járnak, kérjük türelmüket 
és megértésüket. Munkán-

végezzük, de esetenként és 

hátrányokat is okozunk.
Kalcsó Istvánné 

polgármester

Kétegyháza Nagyközség Kép-

-
sezett.

Megalkotta a temetkezés rendjé-

-

-

-
kálatok kérdésköre. A rendelet 

-

Döntés született a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjpályázatra érkezett 

-

erre a célra közel másfél millió fo-
rintot különített el és osztott szét, 
külön kinyilvánítva és kiemelve, 
hogy nagyon fontosnak tartja a 

-
kat folytató diákság támogatását.

a szociális ellátásokról szóló helyi 
rendeletét, melynek során egy új 

-
-

adósok részére nyújthat segítséget. 
A támogatás egyrészt életvezetési 

-
mogatást tartalmaz. Nagyon fon-
tos, hogy az ügyfélnek vállalnia 

-
ködik a tanácsadóval, másrészt, 

felhalmozni, ugyanis ha ezeket 
megszegi, a teljes támogatást 

-

tud felvilágosítást nyújtani.
-

(J.)

Kétegyháza Nagyköz-

néhány hónappal koráb-

részt vesz egy olyan köz-

mely a vezetékes gáz 

Az eljárás lezárult és a 

mely 2010. június 30. nap-
jáig gázt fog szolgáltatni 
az önkormányzatnak és 
intézményeinek. A kiala-
kított ár mintegy 10-15 %-

százezer forintos megta-
karítás fog jelentkezni az 



Árgyelán János
Posztumusz Kétegyházáért Emlékérem

Fretyán István kétegyházi származású középiskolai tanár, 

Kétegyháza Nagyközség Díszpolgára

Gyermekszeretetéért, a lakosság érdekében végzett társadalmi munkájáért
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sajnálatos módon 
újra elszaporodtak a 

-
-

-

-
gármester Asszony 

-

fokozottabban ellen-
-

jelenlétet. Emellett 

-
delme érdekében. 

-

- idegeneket nem 
-

gedni, egyedül hagyni 
-

fel kell szerelni a 

-
rendszerrel, ami jelzi a 
szomszédoknak, hogy 

- a kerékpárokat 
mindig le kell zárni, 
szerszámot, értéket, 

- ha valakit mindezek 
ellenére sérelem ért, 
meglopták, megfenye-
gették, azonnal fel-
jelentést kell tenni és 

másolati példányt. Ez 

hatóság sem kérhet el-
lenértéket. Ez azért is 
fontos, mert enélkül a 

fordulni kártérítésért.
- Ha valaki úgy érzi, 

vagy gyanús idegene-
ket lát a háza körül, 
értesítse a szomszédo-

-

világítást felszerelni, 
-

csolható, így a gyanús 
idegenek láthatók 
anélkül, hogy ki kel-

-
sége, tartson kutyát, 

-
mezteti a gazdáját és a 
szomszédokat.

Minden lakosnak, min-
den állampolgárnak 
joga van a nyugodt, 

-
tes élethez. Senki sem 

mások kihasználják, 
-

vedelmét, nyugdíját, a 
nevére írassanak autót, 
házat.
Senki sem köteles ke-

tartozásra, vagy más 
számára hitelt felven-

akarja.
Senki sem köteles el-

-

tartózkodjanak. Ez 

eljárás alá vonható.
A településen kiváló 

-

-

sikeres pályázat ered-
ményeképpen - két 

-
koztatni, akik munka-
köri feladatként a te-

fogják javítani.

Kérjük, segítsék mun-
kájukat és óvják, véd-
jék értékeiket! 

(J.)

februárjában megalkotta 
az Önkormányzat 2009. 

rendeletét. A rendelet 747 

-
molt. Ez tartalmazta az ok-

-

hozzájárulásokat.

-
-

Tripon Emese által vezetett 
kis csoport minden kínálko-

-

a pályázati anyagokat.

-

igyekeztünk minden kapcso-

-
sek eredményeképpen a mai 
napra Kétegyháza Nagykö-

-
teli oldala meghaladta az egy 
milliárd forintot, mely soha 

-
tett megjelölve. 

-
-

tására irányuló román-magyar 

ennek összköltsége -
 és várhatóan 2010 

Emellett a Széchenyi utcai út-
építésre igyekszünk támoga-
tást szerezni 

-

történik meg. 

Kalcsó Istvánné 
polgármester

A település költségvetése 
-
-

módjára behajtandó köz-
tartozások alakulásáról.

-

még mindig, mely összeg 
nagyon hiányzik a fejlesz-

-
nifest Kht. is jelezte, hogy 

négy millió forint hátralék 
halmozódott fel, melyet 

-

e nélkül ugyanis a társaság 
-

désképtelenné válik.

-

-

soron az adott ingatlanra is 
rájegyezteti a tartozást, így 
az ingatlan sem elidegenít-

nem lesz.

meg a rájuk kirótt tartozá-
sokat a településnek, mivel 

-

iskola-óvoda felújítások, 
járdaépítések, útépítések, 
kátyúzások fedezetét. E fej-

-
re, nem tudunk a Lakosság 

-

Kalcsó Istvánné 
polgármester
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Mint ahogy a tisztelt Lako-
sok és észlelhették, valami 

Malom-tó környékén. A ki-
váló szervezési és tárgyalási 
sorozat végeredményekép-
pen az eddig elhanyagolt és 
lerakatként szolgáló tér egyik 
napról a másikra Malom-tóvá 

-
ter földet, homokot termel-
tek ki és egyengettek el a tó 
környékén, nagy örömére a 
szemfüles lakosoknak, akik 

szállították el a kitermelt 
-

szét. Az ötletet átvettük és a 
-

-
séget tettünk félre, megta-

megjelent a víz és mára egy 
-

lésnek, melyet télen korcso-

-

használhatunk. A környék 

-
-

ra ütemezzük a parkosítást 
amikor is fákat, cserjéket 
fogunk ültetni és igyekszünk 

segítséget fognak nyújtani 

és a kertész irányítása mellett. 
Készíteni fogunk lejárókat 

kérjük, nagyon körültekin-
-

jék a gyermekeket a part 

és könnyedén megcsúszhat.
Erre vonatkozóan tiltó 

-
lyeznünk, melyeket ké-

Tisztelt kétegyházi 
Lakosok!

együtt örülhetünk az új tónak 

Kalcsó Istvánné 
polgármester

ülésén megalkotta 
-
-

-

-

-
tés tervezetét.
Legfontosabb alapelv 

-
ság!

A testület kinyilvání-

-
ködéséhez a szükséges 
és elégséges forrást, de 

-
adatává teszi, hogy fo-
lyamatosan vizsgálják a 
lehetséges megtakarítá-
si pontokat. A testület 

-
-

ményeképpen megta-

energiaárakat érhet el 
vagy harcolhat ki.
A település fejlesztését a 

és fel kell kutatni és ki-
használni minden pályá-

megnyílik a település 
számára.

-
gármester irányításával 

a munkanélküliek fog-
lalkoztatását. Ennek 

-
területeket kell keresni, 

-
házakkal, vállalkozók-
kal.

meg kell tennie a meg 

megteremtve ezzel a 
-

lesztésekhez, pályázati 

(J.)

2009. december 18-án 17.00 órakor

„MINDENKI KARÁCSONYA”  

Kalcsó Istvánné 
polgármester


