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Újra sül a pogácsa!
Kedves Kétegyházi Lakosok!
Újra sül a Pogácsa, újra szól a térzene, ismét hívjuk, várjuk Önöket és kedves
Családjaikat az immár IV. Pogácsa Fesztiválra, 2010. augusztus 14-15. napjain.
Részletes programunkat e számunk mellékleteként olvashatják.
Kalcsó Istvánné polgármester
POGÁCSA 2009.
2009. évben nagyszerű rendezvényt szerveztünk a Pogácsa Napok
tiszteletére. Folytatva a hagyományt, ismét igyekeztünk gazdag
programokat szervezni, ismert előadókat meghívni, egy igazi nagy
ünnepséget, a IV. Pogácsafesztivált megrendezni.
Munkánkat segítette a Szervező Bizottság, tagjainak a képviselőtestület nevében e helyről külön is köszönetet mondok.
Álljon itt néhány, önmagáért beszélő kép az elmúlt évről, melyekkel
kedvet kívánunk csinálni az Önök és kedves Családjuk számára.
(Kalcsó Istvánné szervező
Bizottság elnöke)
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Kedves kétegyházi
Lakosok!
Ezzel a cikkel folytatjuk a
2009-es évben történtekről szóló beszámolónkat.
Mint azt már korábban
írtuk, ez volt a Mi sikerévünk. Egy év eleji jóslat
szerint „Csuda jó évünk
lesz!”, ami nem igazán volt
látható még az esztendő
elején. 2009-ben gyűrűzött
be hazánkba a pénzügyi
válság és nagyon féltünk a
jövőtől, féltettük családunkat, gyermekeink jövőjét,
házainkat, vagyonunkat.
Szerencsére jóra fordultak
dolgaink és ma már sikerekről számolhatunk be!
Az Egészségügyi
Centrum felújítása
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EGY ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KRONOLÓGIÁJA IV.
segítségével, tolókocsival is vetkőző-öltöző is készült.
leküzdhető. Az info-komu- A takarékosság jegyében és
nikációs akadálymentesíté- érdekében új nyílászárók késen belül a vakok és gyengén szültek, korszerűsítettük a fűlátók részére burkolati veze- tésrendszert, szabályozható
tősávokat alakítottunk ki, a radiátorcsapokat építtettünk
siketeket és nagyothallókat be, igyekeztünk megtenni
indukciós hurok segíti a tá- minden olyan intézkedést,
jékozódásban. Az épületben mely hosszú távon az enerkülön mosdó szolgál - az giakiadások csökkenését
akadálymentesítés jegyében fogja eredményezni.
- az arra rászorulóknak.
A rendelőket tartalmazó A projekt eredményeképépületrészben a téglalap ala- pen településünk lakói
kú váró-közlekedő helyiség számára európai színvonacentrális helyzetű, körülötte lú egészségügyi ellátást,
kerültek kialakításra a ren- hosszútávon az életminődelők, itt találhatók a község ség javulását, nem utolháziorvosainak, illetve a fo- sósorban egészségesebb,
gászati szakorvosnak a ren- élhetőbb környezetet igyekeztünk biztosítani.
delője is.
A védőnői szolgálat teljesen
elkülönített bejárattal, külön A projekt összköltsége:

Az egyik legnagyobb lélegzetű projekt 2009. évben a Táncsics Mihály Művelődési Ház
és Könyvtár felújítása mellett
az Egészségügyi Centrum
megújítása, felszerelése, a település lakosai egészségügyi
ellátásának javítása lett.
A háziorvosok Kétegyházán
rossz állapotú háziorvosi
rendelővel, hiányos, elavult
eszközökkel rendelkeztek,
így elengedhetetlenné vált
az ellátások optimalizálása,
a leromlott infrastruktúra
fejlesztése, eszközök beszerzése.
A korszerűsítési munka az
egész alapterületet érintette,
a két régi épület a praktikusabb térhasználat érdekében
egy épületté alakult.
A bejutás és az akadálymentes közlekedés biztosítottá
vált, hiszen az épület előtti
járda szintje és a megemelt
belső padlószintek közötti
szintkülönbség fedett rámpa
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váróteremmel és külön mosdóhelyiséggel rendelkezik.
A munkaszoba, csecsemő tanácsadó helyiség mellett terhes tanácsadó, vizsgáló helyiség is ki lett alakítva, amely
előtt belátást gátló előtér és

51.285.652 Ft volt, ebből
11.285.652.- Ft a képviselőtestület biztosított.
A kivitelezést az Euro-Bau
Kft. végezte, a munkálatok
2009. július 1. napján kezdődtek.

A napközi ebédlő
kialakítása, felújítása
A több tízéves, már nem
az előírásoknak megfelelő napközi ebédlő a Román
Nemzetiségi Általános Iskola részeként működött. Az
intézmény vezetése részéről
igény merült fel számítástechnikai terem kialakításra,
amit helyhiány miatt csak az
ebédlő áthelyezésével lehetett megvalósítani. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy költségvetésében forrást különít el e célok megvalósításához. A döntést tervek
készítése követte, majd megkezdődtek a munkák.
Az építkezés, felújítás eredményeképpen az általános
iskolások részére a Márki
Sándor Általános Iskola régi
szárnyrészéből új ebédlőt
alakítottunk ki, a munkálatokat Szabó és Társa Bt. végezte el
A napközi ebédlő felújítási költsége 13.890.235.- Ft
volt. Tekintettel arra, hogy e
célra pályázati forrás nem állt
rendelkezésre, a képviselőtestület a teljes forrást saját
költségvetésből fedezte.
A megújult ebédlő meleg
színei, modern felszerelései
szinte kiáltottak az új bútorokért, így a képviselő-testület
további segítséget nyújtott,
ami végül új asztalok, székek,
gáztűzhelyek, konyhai eszközök, berendezések beszerzését eredményezték, összesen
mintegy 4.000.000.- Ft értékben.
A kialakított melegítő konyha
a HACCP minőségbiztosítási rendszernek megfelel, és
- igen kedvezményes térítés
ellenében - családi és egyéb
rendezvények lebonyolítására is kibérelhető. (J.)
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Tisztelt
Választópolgárok!
A képviselő-testület legutóbbi rendkívüli ülésén
döntött a Helyi Választási
Bizottság tagjairól. A korábbi tagok – amennyiben
továbbra is tudták vállalni
a tisztséggel együtt járó feladatok ellátását – újraválasztásra kerültek, de új tagokat
is szükséges volt kinevezni.
A Bizottság – az eskütételt
követően - alakuló ülést tartott, aholis tájékozódott a
tennivalókról, majd elnököt
és elnökhelyettest választott.
Ennek megfelelően Kétegyháza Nagyközség Helyi Választási Bizottsága (HVB) az

VÁLASZTÁS 2010
alábbiak tagokkal működik: jelölt szerez mandátumot;
dr. Szegvári József elnök; - megállapítja és közzéteszi
Blidárné Kajári Mária el- a polgármester- és a képviselő-választás eredményét;
nökhelyettes;
Oláh István bizottsági - kiadja a polgármesternek
tag;
és a települési önkormánydr. Poptyilikán Györgyné zati képviselőknek a megbízólevelet.
bizottsági tag;
Simon Péter bizottsági A Bizottság munkájával
kapcsolatos adminisztrációs
tag.
A Bizottság – több más teendőket a jegyző és titkársága látja el.
feladata között –
- jóváhagyja a település sza- A Bizottság első döntésevazólapjainak adattartalmát; ként kitűzte a kisebbségi
- dönt a polgármester- és a önkormányzati választást,
képviselő-választással kap- mely 2010. október 3. napján, a Táncsics Mihály
csolatos kifogásról;
- dönt a szavazatszámláló Művelődési Központ és
épületében,
bizottság határozata elleni Könyvtár
fellebbezésről;
külön szavazókörben lesz
- egyenlő szavazatszám ese- megtartva. A választás citén kisorsolja, hogy melyik gány, német és román ki-
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sebbségi
önkormányzati
képviselő-testület megválasztására irányul tekintettel arra, hogy mindhárom
kisebbség vonatkozásában
több mint 30-30 választópolgár szerepel a névjegyzékben.
A tudnivalókról folyamatos
tájékoztatást nyújtunk.
A következő fontos esemény a kopogtató cédulák
megküldése, melyre - a Pogácsa Napokat követően
- augusztus 16-19. napjai
között kerül sor. Az ajánlószelvények összegyűjtése ezt követően történik,
leadásuk végső határideje
2010. szeptember 3.
dr. Medgyaszai László
HVI vezetője

FESZTIVÁL pályázati segítséggel
Kétegyháza Nagyközség Képvi- hogy a fesztiválra ellátogatók kényel- mindenekelőtt megfelelő eszközkészselő-testülete 2009 novemberében mes körülmények között élvezhessék let beszerzésével, sokak által ismert és
kedvelt előadók meghívásával, a helyi
pályázatot nyújtott be az FVM a változatos műsorokat.
civil élet képviselőinek színes bemu122/2009.(IX.17.) rendelete szerinti pályázati felhívás Gasztronómiai A fesztivál zárónapján a képviselő-tes- tatkozási lehetőség biztosításával
rendezvények célterületére. Bár a tület minden alkalommal megvendégehivatalos értesítés még nem érke- li a település lakosságát és a látogató- A pályázatnak köszönhetően rendezzett meg, jól működő és bevált for- kat egy tányér „helyi specialitással”. A vényünk méretében, technológiájában,
rásaink arról tájékoztatták telepü- két napos rendezvény egész ideje alatt felszereltségében és így színvonalában
lésünk vezetését, hogy az elbírálás munkatársaink és segítőink pogácsát is jelentős változás következhet be.
kínálnak a résztvevőknek. Emellett a
pozitív lesz.
meghirdetett vetélkedők, versenyek Természetesen a beszerezni kívánt
Egy igazán színvonalas Fesztivál résztvevőit minden évben ajándéktár- eszközök nemcsak a Pogácsafesztimegrendezésével együtt járnak olyan gyakkal jutalmazzuk, többek között a vál megrendezésében nyújtanak nagy
elengedhetetlen kiadások, amelyeket a mára már hagyománnyá vált a Pogácsa segítséget, hanem az Önkormányzat
település szűkös költségvetéséből ne- Királynő megválasztása is ekkor törté- által megrendezésre kerülő további kihéz kigazdálkodni.
nik. Ez a cím a pogácsasütő verseny sebb-nagyobb rendezvények lebonyolításához is. Ilyen például a nagykögyőztesének jár elismerésképpen.
zségi Gyermeknap, Majális és a közös
A rendezvény lebonyolításához szükség van megfelelő mennyiségű pavi- Fő célunk tehát, hogy rendezvényün- Karácsonyi ünnepség.
(Pályázatíró csoport)
lonra, székre, asztalra valamint padra, ket magasabb színvonalra emeljük
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
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Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik
Egyesülete, a Fogyatékkal Élők Békés
Megyei Sportszövetségével közösen
2010. szeptember 16. napján rendezi
meg az 5. Sportnapot a környező települések értelmi fogyatékkal élő ﬁataljai számára, ezzel is segítve az értelmi
fogyatékos ﬁatalok egymást megismerő
és segítő közösségé való szerveződését.
A rendezvényt a sportpályán, rossz idő
esetén a sportcsarnokban szeretnénk
megtartani. Ezúton szeretnénk megkö-

Felhívás
szönni azt az anyagi támogatást, amelyet az elmúlt években nyújtottak számunkra.
Az Egyesület ismét az Önök segítségét
szeretné kérni, hogy a mintegy 200 fős
sportrendezvény megtartásához szükséges anyagi feltételek legalább egy része
megteremtődjön.
A Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete tagjainak nevében
Tisztelettel kérem Önt/Önöket, hogy
ha módjukban áll anyagi támogatással,

vagy egyéb bármilyen nemű felajánlással, segítsék elő a fogyatékos ﬁatalok e
nagyszabású sportnapjának a megvalósítását.
Számlaszámunk: 53600116-10010794
Elérhetőségeink: Pigler Andrásné
Tel.: 06-66/ 611-035
Tisztelettel és köszönettel:
Pigler Andrásné
Az Egyesület vezetője

ERKEL BICENTENÁRIUM
A Budapesti Magyar-Román Baráti Társaság és a
Kétegyházi Román-Magyar Egyesület több éve
őrzi, ápolja a két nép közötti együttműködést, kulturális kapcsolatot, nyelvi
kötődést.

szervezett magas színvonalú
programokat
igényes
közönségnek,
emellett
igyekezett kihasználni minden
olyan adódó lehetőséget,
amellyel
öregbítheti,
erősítheti
a
korábban
kialakított együttműködést.

A Csobán Péterné elnök
Asszony által irányított
Egyesület több alkalommal

Munkájukat, igyekezetüket
a település vezetése több alkalommal elismerte, polgár-

mesterként személyesen is
gratuláltam eredményeikhez.
Az Egyesület Erkel Ferenc
születésének 200-dik évfordulója alkalmából előadást
szervez, melyre tisztelettel és
szeretettel meghív minden
kedves kétegyházi Lakost,
érdeklődőt.

17. napján délután 16 órai
kezdettel, a Táncsics Mihály
Művelődési Ház és Könyvtár
épületében lesz megtartva.
A település polgármestereként hívom, várom Önöket a
közös ünneplésre.
Kalcsó Istvánné
polgármester

Az előadás 2010. augusztus

HŐSÉGRIADÓ
Az elmúlt napokban, hetekben az átlaghőmérséklet meghaladta a 25 fokot,
így az Országos Tisztifőorvos hőségriadót rendelt
el.
Néhány tanáccsal szeretnénk
Kétegyháza lakóinak szolgálni a nagy meleg okozta veszélyhelyzet elkerüléséhez.
- Az első és legfontosabb
dolog, ami mindenkit érint:
A FOLYADÉKPÓTLÁS!
A legmegfelelőbb a hideg
ásványvíz, lehetőleg 3-4 liter
elfogyasztására törekedjünk,
de egyszerre ne igyunk sokat!
Az idős emberek, és a gyermekek fokozottan ki vannak
téve a kiszáradás veszélyének, ﬁgyeljenek egymásra!
Kerüljük a tűző napon való

alkoholfogyasztást!
- Az UV-sugárzás 11 és 15
óra között extrém magas, védekezés nélkül ne tartózkodjunk huzamos ideig a szabadban!
- Együnk könnyen emészthető ételeket; a sokszor keveset elvet tartsuk be! A túlzottan fűszeres, csípős ételek
fokozzák a verejtékezést. A
koffein vízhajtó hatása miatt
kávé után mindig igyunk meg
egy pohár vizet.
- Naponta többször engedjünk hideg vizet az alkarunkra, ezzel hűsíthetjük testünket!
- Lehetőség szerint este mo-

Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala. Szerkesztés, nyomdai
előkészítés: Rakusz János. Nyomda: Progresszívnyomda, Békéscsaba, Erkel u. 2.
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zogjunk, napközben pedig
kerüljük a megerőltető ﬁzikai munkát!
- Gyermekeink egészségére nagyon vigyázzunk,
fényvédő krémekkel mindig
kenjük be őket, és fejüket is
fedjük be, adjunk rájuk szellős ruhát, de lehetőleg, olyat,
ami takar is, hogy ne érje bőrüket sok helyen közvetlen
napsugárzás! Ne hagyjuk a
kocsiban őket, sem felhúzott,
sem leengedett ablak mellett
sem!
- Ha tehetjük, szabadidőnkben menjünk vízpart közelébe, és hűtsük le magunkat.
Fokozottan ügyeljünk arra,
hogy ne ugorjunk felhevült
testtel a vízbe, mert szerveze-

tünk nem biztos, hogy azonnal alkalmazkodik a hirtelen
hőmérsékletváltáshoz, és ez
akár szívleállást is okozhat.
- Szemünket is védjük az
erre alkalmas UV szűrős
napszemüvegekkel. Ezek
elmulasztása hosszú távon
szemünk károsodását okozhatja.
- Akik gyógyszert szednek
magas vérnyomásra, konzultáljanak orvosukkal, hogy
nagy melegben módosuljon-e az adag, mivel ilyenkor
természetesen alacsonyabb
lehet a vérnyomás, és változatlan gyógyszeradag mellett
túlságosan is alacsonnyá válhat, ami rosszullétet okoz.
Forrás: ÁNTSZ

w w w. k e t e g y h a z i a p ro . h u
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírujságja

